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Förord

I skolvardagen lär man sig en enorm mängd färdigheter som behövs i livet. 
Skolan är en plats där barn och professionella fostrare som är mycket olika 
och befinner sig i olika skeden möts kring gemensamma sysslor och inlärning. 
Skolan bjuder även på inlärningssituationer och insikter i fråga om färdighe-
terna i att stärka sin egen psykiska hälsa. Barns psykiska hälsa innebär även 
annat än diagnoser eller terapi. Den angår inte bara kuratorer och psykolo-
ger, utan enligt modernt tänkande är den en av de färdigheter som hjälper 
barnet att klara av vardagen, lugna ner sig, analysera och möta stora och 
små utmaningar som hen ställs inför. Dessa färdigheter lär man sig hemma, i 
skolan, i samband med fritidsintressena och tillsammans med vännerna.

Färdigheter i psykisk hälsa är medborgarfärdigheter. I och med att samhället 
blir allt mer pluralistiskt förändras även betydelsen av fostran i hemmet samt 
sättet att lösa problem och valet av metoder. Barn ses inte längre i samma 
utsträckning som lydiga objekt som är skurna nästan ur samma stycke, utan 
som individer som aktivt bearbetar sina färdighetsresurser och sin världs-
åskådning. På dessa områden kan barnen även befinna sig på mycket olika 
nivåer och ha olika startpunkter. För de vuxna i lågstadiet innebär detta 
helt nya möjligheter och utmaningar när det gäller att som fostrare fungera 
som betydelsefulla påverkare i egenskap av lärare i sociala färdigheter, 
färdigheter inom välbefinnande och till exempel färdigher i att klara av 
kriser. Färdigheter som i bästa fall har en stärkande och stödgivande funktion 
genom ungdomen och vuxenlivet.

I handboken Må bra tillsammans presenteras ett resurscentrerat perspektiv 
på psykisk hälsa och välbefinnande. De flesta färdigheter som presenteras 
i boken är vardagliga saker som redan genomförs i skolan. I den här boken 
har de sammanställts till ett sammanhängande kontinuum, och dessutom finns 
det övningar som anknyter till varje tema och färdighet. Boken är tänkt som 
en databank och ett idélager för undervisning i färdigheter inom psykisk 
hälsa för barn i lågstadieåldern. Vi människor behöver kunskap, repetition 
och praktiska erfarenheter för att tillägna oss färdigheter att använda vid 
svårigheter i livet. Ju fler skyddande erfarenheter och färdigheter av detta 
slag ett barn har, desto mindre förverkligas många risker som hänför sig till 
utslagning i hens liv.

Jag hoppas att den här handboken ska ge dig mod och inspiration att 
ta itu med färdigheterna inom psykisk hälsa och göra dem till en del av 
en välmående skola och din egen reserv av välbefinnande. Psykisk hälsa 
innebär nämligen ständig, daglig inlärning och träning av färdigheterna. 
Jag tror att temana, informationsinslagen och övningarna i den här boken 
tillhandahåller ett ypperligt material för att arbeta med barn och öva på 
dessa viktiga punkter med personer i olika åldrar. Förhoppningsvis ökar de 
även arbetsglädjen och meningsfullheten i det ansvarsfulla och utmanande 
fostringsarbetet.

Inledning

Tiina Röning
psykolog, psykoterapeut, högre specialnivå
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Föreningen för Mental Hälsa i Finlands skolprojekt har visat att man inom 
skolvärlden vill ha och behöver innehållsrelaterad kompetens och metod-
kompetens, undervisningsmaterial och fortbildning gällande färdigheter inom 
psykisk hälsa. Den nya lagen om elev- och studerandevård samt grunderna 
för läroplanen för den grundläggande utbildningen (POPS), som träder i 
kraft år 2016, betonar främjande av hälsa och välbefinnande samt en trygg 
skolmiljö. I lågstadiet sker undervisningen i hälsokunskap – alltså även psykisk 
hälsa – inom ramarna för ämnet omgivningslära. Färdigheter i anknytning 
till psykisk hälsa ingår dessutom i undervisningen i många andra ämnen, till 
exempel modersmål och litteratur, religion, livsåskådning och konst- och fär-
dighetsämnen. 

Undervisningsmaterialet Må bra tillsammans och utbildningsmodellerna 
har producerats av Föreningen för Mental Hälsa i Finland inom projektet 
Mielenterveystaidot alakouluun (2012–2014) med finansiering från Under-
visnings- och kulturministeriet. Syftet med projektet var att utveckla en under-
visningshelhet som stöder utvecklingen till människa och livskunskaperna för 
lågstadieårskurserna 1–6. 

Bakgrund till handboken

”Jag för lättare ämnen som gäller det psykiska välbefinnandet på tal 
med föräldrarna, även om det inte finns något konkret bekymmer eller 
problem just då.” 

pilotlärare

Inom projektet byggde man även upp ett samarbete med lärarutbildningen 
på universiteten. Sex lärdomsprov färdigställdes, med hjälp av vilka mål-
gruppernas behov kartlades och utvärderingar av bland annat projektets 
effektivitet genomfördes. Lärdomsproven kan läsas på webbplatsen för 
Föreningen för Mental Hälsa i Finland. Den första utbildningen för aktörer 
som utbildar lärare genomfördes med Åbo universitet, och vid Östra Finlands 
universitet ordnades kursen Mielenterveystaidot alakoulussa (Kunskaper inom 
psykisk hälsa i lågstadiet).

Att man stärker kunskaperna inom psykisk hälsa hos skolans ledning, elevvår-
den, lärarna och den övriga personalen stöder även arbetstrivseln och orken.

Undervisningshelheten Må bra tillsammans genomfördes som ett pilotprojekt 
i 11 lågstadier i olika delar av Finland. Trettio lärare deltog. Inom projektet 
planerades dessutom en utbildningsmodell för undervisnings- och elevvårds-
personal. Även denna genomfördes som ett pilotprojekt. Projektet utvecklade 
även arbetsredskap för att stärka kunskaperna om psykisk hälsa i hemmen 
och samarbetet mellan hemmen och skolan. En del av detta material finns 
bland hemuppgifterna och bilagorna i boken och dessutom bland det elek-
troniska materialet på webbplatsen. 
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Från författarna

”
Psykisk hälsa innebär livsglädje. Med handboken Må bra tillsammans vill 
vi sammanföra din klass kring glädjen i att göra saker. Alla kan lära ut 
färdigheter inom psykisk hälsa på sitt eget sätt i små vardagsögonblick, inom 
ämneshelheter eller till exempel under Må bra tillsammans-lektioner.  

I en välmående klass känner alla att de är viktiga. 

Boken ger dig bekräftelse på teman som redan är bekanta, men vi vill 
även uppmuntra dig att ta tag i det innehåll som är mer främmande för 
dig. Vi hoppas att den här boken ska skänka din klass välbefinnande och 
inlärningsglädje och utgöra ett stöd för din motivation och energi. Vi önskar 
dig glädje och entusiasm i ditt värdefulla arbete med barnen!

Helsingfors i augusti 2014

Ett genuint intresse för barnens åsikter och i synnerhet en vänlig blick 
från läraren skapar lugn och reducerar stress. En klass där man inte 
behöver vara rädd för att misslyckas och där det finns utrymme för 
humor och lek är en trygg plats att utvecklas på.” 

barnpsykiater Jari Sinkkonen

        Riikka                   Anniina                  Marjo 

”
Föreningen för Mental Hälsa har som mål att sprida utbildningsmodellen Må 
bra tillsammans och det anknytande materialet på det nationella planet från 
och med år 2015. 

Processen har varit viktig för mig och stor även med tanke på min 
egen mentala utveckling – jag har aktivt börjat sköta om min egen 
psykiska hälsa efter att ha lagt märke till hur olika saker hänger 
ihop och deras betydelse för mitt välbefinnande.”
pilotlärare
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Ett varmt tack till våra pilotkommuner Vanda och Träskända samt till nedan-
stående personer för det betydande och långsiktiga planerings- och utveck-
lingsarbetet vid färdigställandet av materialet och modellerna. 

Till pilot- och nätverkslärarna
Marika Rodgerson och Kristiina Virtanen samt rektor Maarit Hosio från Kytö-
puiston koulu. Arja Liski, Auli Nuutila och Ulla Salo samt rektor Leena Hjort 
från Rajatorpan koulu. Elina Fyhr, Marjo Junka och Essi Aouni samt rektor 
Sari Silander från Seutulan koulu. Päivi Lindborg, Marita Sandberg, Satu 
Mahlamäki, Ave Ojaste-Puhakka, Petteri Avonius, Päivi Pitkäranta och Eeva 
Minkkinen samt rektor Erkki Tulkki från Ylästön koulu. Tuuli Matilainen, Markku 
Meriruoho, Mirja Siukonen, Tuula Vilkki och Sofia Fernandes från Hevoshaan 
koulu. Virpi Halonen från Vanda internationella skola.

Leena Keva och Heli Helander-Latikka samt rektor Tiina Liimatainen från 
Kyrölän koulu i Träskända. Ulla Heikura-Pulkkinen, Mailis Helistö-Korpi och 
Riikka Ettanen från Vaajakummun koulu i Vaajakoski. Maarit Piispanen och 
Satu Tarvainen från Äänekosken keskuskoulu. Ulla Kuusi från Kaivokselan kou-
lu i Vanda. Pirjo Koivuranta från Myllyojan koulu i Uleåborg. Minna Hiltunen 
och Vuokko Tiihonen från Nilsiän yhtenäiskoulus lågstadium.

Till personerna som deltagit i produktionen av innehållet i handboken
Elina Hämäläinen, HVM, lärare i hälsokunskap och Tomi Pruuki, teologie 
studerande. Författarna av boken Turvataitoja lapsille: Kaija Lajunen, psy-
kolog, psykoterapeut; Minna Andell, klasslärare, speciallärare och Mirja 
Ylenius-Lehtonen, specialklasslärare samt Annukka Turunen, gymnasist.

Till personerna som kommenterat materialet
Tiina Röning, psykolog, psykoterapeut, högre specialnivå; Satu Kaleva, PM 
och Jukka Valkonen, PD, Föreningen för Mental Hälsa i Finland; Kaili Kep-
ler-Uotinen, lektor i hälsofostrans didaktik, Jyväskylä universitet; Jari Sinkko-
nen, överläkare, barnpsykiatri, Rädda barnen rf; Eija Palosaari, krispsykolog, 
psykologie doktor; Tuija Harakka, ledande skolpsykolog, Vanda stad; Elina 
Marjamäki, PM och Anna Erkko, PeM, Mielenterveystaidot kasvuun-teamet, 
Föreningen för Mental Hälsa i Finland; Maarit Lassander, psykolog, Förening-
en för Mental Hälsa i Finland; Maaret Kallio, sexualterapeut på specialnivå 
(NACS), Väestöliitto och Piia Karjalainen, PeM, medicine studerande, Ihmeel-
liset vuodet ry.

Till medlemmarna i ledningsgruppen
Kristiina Laitinen, Utbildningsstyrelsen; Raija Harju-Kivinen, Barnombudsmannens 
kansli, SHM; Anita Lindevall och Merja Kuusimurto, Lojo stad; Tiina-Liisa Pitko, Ul-
la Nurmi och Tuija Harakka, Vanda stad; Leena Rauhala, Arja Korhonen och Eija 
Mansnerus, Träskända; Arja Liinamo och Asta Lassila, Yrkeshögskolan Metropolia  
samt Anne Ylönen, Finlands Hälsovårdarförbund.

Till illustratörerna Taija Turkumäki, Ville Rautio och Kyllikki Kosunen 
(pilotversionen av varmluftsballongen)

Till ombrytaren Ville Rautio

Tack
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Undervisningsmaterialet Må bra tillsammans innehåller följande delar:

• Må bra tillsammans – Handbok för främjande av lågstadieelevers  
psykiska hälsa

• Känslomolnkort
• Kort för känslo- och vänskapsfärdigheter
• Djurbarnens liv – Färdigheter inom psykisk hälsa med hjälp av dockteater
• De lyckligas borg – Aktivitetsinriktat brädspel om psykisk hälsa
• Elektroniskt undervisnings- och föräldramaterial på webbplatsen för 
Föreningen för Mental Hälsa i Finland

Korten för känslo- och vänskapsfärdigheter samt Känslomolnkorten används i 
övningarna i den här handboken. Idéer beträffande användningen av Käns-
lomolnen finns på sidorna 69–70, medan idéer beträffande användningen 
av Korten för känslo- och vänskapsfärdigheter finns i bilaga 3. Instruktio-
ner om de övriga delarna finns i respektive material. Dockteatermaterial-
et Djurbarnens liv är framför allt avsett att användas inom förskole- och 
nybörjarundervisning och innehåller sex djurfigurer och ett berättelsehäfte. 
Brädspelet De lyckligas borg har utvecklats för att användas i undervisningen 
i årskurserna 3–6. Berättelsen och vändpunkterna i spelet har filmats och finns 
på Föreningen för Mental Hälsas webbplats. Du hittar dem med sökordet De 
lyckligas borg. Både övningarna i berättelsehäftet till Djurbarnens liv och 
uppgiftskorten till spelet De lyckligas borg kan även användas separat.  

Webbplatsen för Föreningen för Mental Hälsa i Finland uppdateras några 
gånger om året med nytt elektroniskt material som kan användas av lågsta-
dielärare, elevvården i lågstadierna och skolelevernas föräldrar. Det elek-
troniska undervisningsmaterialet har utformats för att stöda användningen av 
handboken. Diabildserier, arbetsredskap, övningar och filmklipp kan hämtas 
från Föreningen för Mental Hälsas webbplats, på sidorna för lågstadier eller 
föräldrar.

Materialet Må bra tillsammans
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Till användaren av handboken
Struktur och delar
Handboken Må bra tillsammans består av följande nio delar: 

De sju första delarna är indelade i två eller tre kapitel. Kapitlen behandlar 
temat i respektive del och ger information, färdigheter och metoder för un-
dervisning i psykisk hälsa i årskurserna 1–6 i lågstadiet. Den åttonde delen, 
Från konst till känslor, ger idéer om hur man kan integrera färdigheter i 
psykisk hälsa med undervisningen i konst- och färdighetsämnena. Den nionde 
delen behandlar bedömningen av färdigheterna i psykisk hälsa. Varje del 
har en egen färgkod. 

I slutet av handboken finns bilagor till alla delar. Bilagorna sammanfattar 
kärninnehållet i undervisningen eller fungerar som övnings- eller hemuppgif-
ter. Du hittar bilagorna med hjälp av färgkoden och numreringen.

Presentation av temat för en del och Känsloagenterna
Varje del av handboken har en inledningssida, som kan användas i undervis-
ningen för att väcka elevernas intresse. Berättelserna om känsloagenterna på 
inledningssidan kan användas på flera sätt. De kan fungera som bakgrunds-
historier, som konkretiserar temat till en nivå som motsvarar barnens vardag. 
Känsloagenternas detektivuppgift kan locka eleverna att reda ut saken och 
lösa problemet. När ni har lärt er tillräckligt om ämnet kan problemlösningen 
genomföras tillsammans med eleverna som en berättelse, serie, pjäs eller film. 

Kapitel och teori
Boken innehåller totalt 20 kapitel som behandlar undervisning i psykisk häl-
sa. Kapitelrubrikerna finns i bokens innehållsförteckning. Kapitelrubrikerna 
har valts för att beskriva det centrala innehåll i kapitlet som stöder barnets 
psykiska hälsa.

Kapitlen består av en teoridel och övningar. I början av teoridelen anges 
mål i anknytning till temat. Dessa är riktade till läraren som använder hand-
boken. Målen sammanfattar det centrala innehållet i kapitlet med tanke på 
främjandet av lågstadieelevers psykiska hälsa. Teorin innehåller en koncis 
text om temat för kapitlet och dess betydelse för barnets psykiska hälsa samt 
information om hur man kan stärka barnets färdigheter inom psykisk hälsa. 
Dessutom innehåller teoridelen information till läraren, elevvårdspersonalen 
och andra vuxna i skolan. Teorin behandlar även samarbetet mellan skolan 
och hemmet som stärkare av barnets psykiska hälsa. Rutorna i marginalen 
innehåller viktiga observationer och tips om var du kan hitta mer information. 

Kapitlen avslutas med rutan Att fundera på, som innehåller tankeväckande 
frågor till användaren av boken. Med hjälp av frågorna kan användaren 
av boken kombinera teorin med sina erfarenheter och praktiska situationer. 
Frågorna kan även utnyttjas vid pedagogiska kaféer eller andra interna 
utbildningar i skolan.

• En god vardag och psykisk hälsa
• Trygg gemenskap
• Självkännedom
• Känslor
• Bemötande

• Unikhet
• Trygghet
• Från konst till känslor
• Bedömning
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3–4

Symboler som används i övningarna

Siffrorna beskriver vilka årskurser öv-
ningen är mest lämpad för.

Uppgiften bygger på att man använ-
der papper och penna. Dessa skriftliga 
uppgifter kan till exempel utföras i 
elevernas egna Må bra-häften.

Övningen är aktivitetsinriktad. Upp-
gifterna utförs parvis, i grupp eller av 
hela klassen tillsammans. Övningarna 
kan vara spel, lekar, intervju- eller dis-
kussionsuppgifter, historieberättande 
eller till exempel diktskrivande eller 
skrivande av texter till raplåtar.

Uppgiften kräver praktiskt skapande 
arbete eller visuell framställning.

Uppgiften förutsätter att det finns möj-
lighet att spela musik i rummet.

Övningen integrerar undervisning i 
färdigheter inom psykisk hälsa med 
undervisning idrott.

Övningen går ut på att bli stilla, foku-
sera och koppla av samt på att lyssna 
på kroppen och sinnet.

Uppgiften utförs med dramapeda-
gogiska metoder.  Den kan vara en 
uttrycksövning, ett rollspel, en stillbild 
(dvs. en frusen situationsbild eller staty) 
eller ett annat arbetssätt inom drama, 
en scen, en kort pjäs eller en film.

Barnen kan utföra uppgiften hemma, 
antingen ensamma eller tillsammans 
med föräldrarna.

I slutet av kapitlen finns en källförteckning. Dessutom innehåller en del kapi-
tel en presentation av ett arbetsredskap som stöder undervisningen i psykisk 
hälsa. I kapitlet En god vardag och psykisk hälsa presenteras till exempel 
arbetsredskapet Må bra-handen och övningar där den används. Materialet 
innehåller även arbetsredskap om det sociala skyddsnätet, självkännedom 
och trygghetsfärdigheter. Bildfilerna till arbetsredskapen finns även som bild-
filer på Föreningen för Mental Hälsas webbplats för fostrare.

Övningar och undervisningsmetoder
Övningsavsnittet i varje kapitel börjar med de centrala inlärningsmålen.  
En bild på en känsloagent intill målen fungerar som en påminnelse om att man 
med hjälp av dessa övningar kan utöka de kunskaper och färdigheter som 
behövs för att lösa Känsloagentberättelsen på inledningssidan. 

Övningsavsnittet är indelat i tre delar. I delen Lektionen inleds kan man välja 
ut en övning som motiverar och fungerar som en orientering till temat. Arbete 
med temat erbjuder övningsalternativ med hjälp av vilka temat behandlas 
mer ingående. Sammanfattning av övningarna är en viktig del av inlärningen, 
och därför innehåller många övningar idéer om hur man kan sammanfatta 
övningarna och reflektera över vad man har lärt sig. Övningarna i delen 
Lektionen avslutas är ofta lugnande eller uppmuntrande må bra-övningar. 
Ibland fungerar övningen som en förberedelse för hemuppgifterna. De flesta 
av hemuppgifterna stöder samarbetet mellan hemmet och skolan när det 
gäller att främja barnens psykiska hälsa. 

Merparten av övningarna har samlats in och utvecklats under processen 
med pilotprojektet.Om en övning har tagits direkt ur en källa har källan 
angetts i anslutning till övningen. Övningarna innehåller en rubrik, en målsätt-
ning, symboler som anger åldersgruppen och övningens karaktär, en upp-
giftsbeskrivning och tips på hur uppgiften kan anpassas eller fortsatt arbete.
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Färdigheter inom psykisk hälsa
Psykisk hälsa är en resurs som vi samlar på oss och använder genom hela livet.  
Den psykiska hälsan stärks genom att vi övar på och använder färdigheter 
inom psykisk hälsa. Man kan öva på färdigheterna inom psykisk hälsa tillsam-
mans med barnen varje dag i samband med undervisningen och stunderna 
av samvaro i skolan.

Färdigheterna inom psykisk hälsa har delats in i åtta delområden, som har 
sammanställts i modellen Varmluftsballongen. Övningarna i de olika avsnitten 
av handboken stöder inlärningen av dessa färdigheter. 

En god vardag utgör en grund för välbefinnandet. Den psykiska hälsan kan 
främjas genom valen i vardagen. Vi övar på vardagsvalen och livskompeten-
sen i avsnittet En god vardag och psykisk hälsa i handboken. 

Reflexioner över värderingar och etiska val stöder den psykiska hälsan. Att 
man deltar i och påverkar både sina egna omständigheter och samhällsfrå-
gor främjar livskompetensen och välbefinnandet samt stärker känslan av att 
man är betydelsefull. Handledning i dessa teman finns i synnerhet i avsnitten 
Unikhet och Trygg gemenskap i handboken. 

Självkännedom är en nyckel till välbefinnande och bemötande av andra. Att 
man identifierar sina egna styrkor och utvecklar sig själv stöder en god själv-
känsla. Avsnitten Självkännedom och Unikhet i handboken ger redskap för att 
bland annat identifiera sina egna temperamentsdrag och stärka självkänslan.

Ett respektfullt bemötande och respekt för att alla är unika stärker den psykiska 
hälsan. Avsnittet Unikhet innehåller reflexioner över individualitet och jämlikhet.

Att bemöta och acceptera känslor är en central del av psykisk hälsa. De 
emotionella färdigheterna styr beteendet och interaktionssituationerna. Med 
hjälp av avsnittet Känslor kan man öva på att identifiera och uttrycka känslor 
och lära sig olika sätt att kontrollera känslorna och beteendet.

Att man blir stilla och är medvetet närvarande leder till att man kan iden-
tifiera sina känslor och observera dem på ett accepterande sätt. Att man 
medvetet lyssnar på sig själv minskar den psykiska belastningen och stärker 
vardagsresurserna. Avsnittet Bemötande ger handledning i att bemöta andra, 
vara närvarande och hitta lugnet.

Att ingå i en grupp stöder barnets psykiska hälsa. Goda interaktionsfärdig-
heter hjälper barnet att skapa vänskapsrelationer och göra saker tillsammans 
med andra. Avsnitten Trygg gemenskap och Bemötande tillhandahåller arbets-
redskap för att öva på empati och interaktionsfärdigheter. 

Färdigheter inom psykisk hälsa stärker även överlevnadsförmågan och förmå-
gan att stå ut med besvikelser i vardagen. Man kan lära sig överlevnadsstra-
tegier. Alla behöver ett eget socialt skyddsnät, dvs. personer som fungerar som 
ett stöd i både glädje och sorg. Det egna sociala skyddsnätet, identifiering och 
uttryckande av de egna gränserna och olika överlevnadsstrategier behandlas 
i synnerhet i avsnitten Trygg gemenskap och Trygghet i handboken.

En god vardag

Värdefulla 
saker i livet

Självkännedom

Unikhet

Emotionella 
färdigheter 

Att lyssna på kroppens 
och sinnets budskap

Vänskapsfärdigheter 

Trygghetsfärdigheter 
och överlevnad 

MÅ BRA TILLSAMMANS
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EMOTIONELLA 

FÄRDIGHETER

Hur identifierar och 

uttrycker jag mina känslor? 

Hur hanterar jag starka 

känslor?

UNIKA 
TILLSAMMANS

Hur kan jag modigt 

vara mig själv? Vad är 

jämlikhet? Hur uttrycker 

jag att jag sätter värde 

på andra?

SJÄLVKÄNNEDOM

Vilka är mina styrkor? 

Vad skulle jag vilja 

utveckla hos mig 

själv?

VÄRDEFULLA SAKER 
I LIVET

För vem är jag viktig?
Vilka saker är  

viktiga för mig?
Vågar jag handla rätt?
Hur kan jag påverka 

saker och ting?

VÄNSKAPS-
FÄRDIGHETERHurdan är en hygglig kompis? Kan jag arbeta i grupp? Hur sluter jag fred?Vad är empati?

TRYGGHETSFÄRDIGHETER OCH ÖVERLEVNAD
Vem ger mig stöd och hjälp?Hur klarar jag av problem och motgångar?

Hur visar jag var mina gränser går?

EN GOD VARDAG
Hur kan jag se till att 

må bra och vara på 
gott humör i min 

vardag?

SKOLELEVENS 
FÄRDIGHETER 
INOM PSYKISK 

HÄLSA

MÅ BRA TILLSAMMANS
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ATT LYSSNA PÅ 
KROPPENS OCH 

SINNETS BUDSKAP
Hur lyssnar jag på min kropp 

och mitt sinne? 
Hur kan jag hitta lugnet och 

koppla av?
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EN GOD VARDAG OCH PSYKISK HÄLSA

Erik satte sig framför datorn för att spela så fort han kom 
från skolan. Han blev så uppslukad av spelet att han inte 
kunde ge sig tid att äta ordentlig mat eller gå till sängs 
i tid. På morgonen kunde Erik inte sitta stilla på stolen i 
skolan, utan vred hela tiden rastlöst på sig. Vad gick snett? 
Känsloagenterna kommer till hjälp och tar reda på hur man  
får till stånd en god vardag.
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Psykisk hälsa är grunden för välbefinnandet
Det resurscentrerade perspektivet på psykisk hälsa granskar psykisk hälsa 
salutogent, dvs. utifrån hälsan. Psykisk hälsa innebär välbefinnande: käns-
lor av glädje, betydelsefullhet, självförtroende och kontroll samt positiva 
mänskliga relationer.

Världshälsoorganisationen WHO (2010) definierar psykisk hälsa som 
ett tillstånd av välbefinnande, där personen ser sina egna förmågor och 
kan möta de normala utmaningar som är en del av livet och klara av 
dem. Hen klarar av att arbeta och ta del av verksamheten i samhället. 

Den psykiska hälsan påverkas av individuella, sociala, samhälleli-
ga och kulturella faktorer. Av de individuella faktorerna är en del 
medfödda, till exempel arvsmassa och temperament, medan en del 
utvecklas till följd av fostran, till exempel identiteten, självförtroendet 
och kontrollmetoderna. 

En skolelevs psykiska hälsa utvecklas i växelverkan med hemmet, 
skolan och barnets övriga livsmiljö. Möjligheterna att utveckla färdig-
heterna inom psykisk hälsa samt vilka stödtjänster som finns tillgäng-

liga påverkas av strukturella faktorer i samhället, till exempel 
läroplanerna och lagen om elev- och studerandevård.

Mål för läraren:
• att förstå vad som menas med psykisk hälsa
• att bilda sig en uppfattning om dimensionerna av psykisk hälsa
• att bli medveten om skydds- och riskfaktorer för psykisk hälsa
• att komma till insikt om sin roll som främjare av elevernas  

psykiska hälsa

PSYKISK HÄLSA SOM RESURS

Psykisk hälsa är
• självacceptans
• förmåga att identifiera och uttrycka sina känslor
• strävan efter att förverkliga sina mål 
• förmåga att interagera med andra människor. 

God psykisk hälsa är även 
• stresstålighet
• förmåga att uthärda besvikelser och förluster
• flexibilitet 
• förmåga att lösa konflikter.

VAD DÅ FÖR PSYKISK HÄLSA?

Psykisk hälsa som livskompetensrelaterat begrepp 
innebär att psykisk hälsa förstås som en resurs, som 
hjälper oss att klara av vardagen, arbeta och lära 
oss nya saker, komma överens med andra och må 
bra. Psykisk hälsa hjälper oss att kontrollera tillfäl-
lig ångest och acceptera förändringar i våra liv. 
Alla kan lära sig och stärka dessa färdigher under 
alla skeden av livet.
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De värderingar och normer som råder i kulturen inverkar också på den 
psykiska hälsan. Om man i uppväxtmiljön till exempel har en negativ inställ-
ning till att tala om problem, söka hjälp eller lida av psykisk ohälsa förmed-
lar man ett budskap till barnet om att det finns något skamligt med detta. 
Skolorna borde även se till att barnen uppmuntras att tala om problem och 
att man undviker en stämplande attityd när man talar om psykisk ohälsa.

Modeller för psykisk hälsa
Man kan närma sig resursperspektivet på psykisk hälsa genom att granska 
modeller och begrepp som anknyter till psykisk hälsa (bild 1). I den uni-
polära modellen ses psykisk hälsa endast som en omskrivning för psykisk 
sjukdom. När man talar om psykisk hälsa talar man alltså i själva verket om 
psykiska sjukdomar. Enligt den bipolära modellen minskar psykisk sjukdom 
den psykiska hälsan. Människan rör sig längs ett kontinuum mellan hälsa 
och sjukdom och har antingen mer psykisk hälsa eller mer psykisk sjukdom.  

Den tvådimensionella modellen beskriver psykisk hälsa och psy-
kisk sjukdom som separata dimensioner i en människas liv. En person 
är alltså inte antingen ”enbart sjuk” eller på motsvarande sätt ”en-
bart frisk”, utan sjukdom och hälsa kan förekomma samtidigt hos en 
och samma person. Den psykiska hälsan varierar under livets gång.  
Man kan alltid stärka resurserna för den psykiska hälsan, även om personen 
i fråga har psykisk ohälsa eller en psykisk sjukdom i sitt liv.

Bipolär modell

Unipolär modell
• PSYKISK HÄLSA = PSYKISK SJUKDOM

Tvådimensionell modell

PSYKISK HÄLSA

PSYKISK HÄLSA

PSYKISK SJUKDOM

PSYKISK SJUKDOM

Bild 1. Modeller för psykisk hälsa (omarbetning utifrån källorna Herron & Mortimer 2000, 
Heiskanen 2006).

Dimensioner av psykisk hälsa
En persons hälsa består av fysiska, psykiska och sociala delområden, som 
alla påverkar varandra. Enligt Corey Keyes (2005) kan en person anses 
vara psykiskt frisk när hen upplever sig må bra emotionellt, psykologiskt och 
socialt. Bild 2 innehåller en sammanställning i tabellform av dimensionerna 
hos emotionellt, psykologiskt och socialt välbefinnande och lågstadieelevers 
färdigheter inom psykisk hälsa samt ett utkast till innehållet i 2016 års 
grunder för läroplanerna för den grundläggande utbildningen.

En god vardag och psykisk hälsa
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dimensioner av 
psykisk hälsa  
(Keyes, C. 2005, 2007) 

emotionellt 
välbefinnande

positivt känsloläge

livskvalitet

psykologiskt 
välbefinnande
självacceptans

personlig utveckling

livets mening

känsla av autonomi

känsla av kontroll i den 
egna omgivningen

positiva mänskliga 
relationer

acceptans av mångsi-
dighet hos andra

delaktighet

social aktualisation

konsekvens i samhälls-
verksamheten

social integration

• en känsla av tillfredsstäl-
lelse, sinnesfrid, lycka och 
livsglädje

• tillfredsställelse med åt-
minstone något av delom-
rådena i livet

• en positiv och accepteran-
de inställning till sig själv 
och sina egenskaper

• sökande efter utmaning-
ar, medvetenhet om den 
egna potentialen, vilja att 
utvecklas

• en riktning i livet och 
upplevelse av att livet är 
betydelsefullt

• ett liv i enlighet med 
internaliserade och socialt 
accepterade egna normer 
och värderingar

• en känsla av egna på-
verkningsmöjligheter och 
balans i livet

• har eller förmår skapa 
varma och trygga mänskli-
ga relationer

• en positiv inställning till 
olikheter och varje männ-
iskas mångsidighet

• upplevelse av att den 
egna insatsen är betydel-
sefull och uppskattad i det 
egna samhället

• en tro på en positiv 
utveckling hos individer, 
grupper och samhälle

• intresse för sitt samhälle 
och det sociala livet samt 
en upplevelse av att det i 
viss mån sker meningsfulla 
och förnuftiga saker där 

• en känsla av att höra till 
en gemenskap och av att 
få stöd och tröst av denna

POPS 2016 (utkast)
axplock ur
målen för och 
innehållet i
omgivningslära

• identifiera, 
uttrycka och reg-
lera känslor

• delområden av 
hälsa och hälso-
resurser

• identifiera krop-
pens och sinnets 
budskap

• bli medveten om 
de egna tankar-
na, attityderna, 
behoven och 
värderingarna

• hälsovanor 
i vardagen

• uttrycka sig själv 
och lyssna på 
andra

• agera i grupp 
och olika interak-
tions- 
situationer

• främjande av 
tryggheten och 
trygghetsfärdig-
heter 

• de egna hand-
lingarnas inver-
kan på en själv, 
andra människor 
och samhället

POPS 2016 (utkast)
andra delar, som 
stöder färdigheterna 
inom psykisk hälsa

• religion
• livsåskådningskun-

skap
• konst- och färdig-

hetsämnen

• religion
• modersmål
• livsåskådningskun-

skap
• konst- och färdig-

hetsämnen

• den grundläggan-
de utbildningens 
värdegrund

• den grundläggan-
de utbildningens 
uppgift 

• inlärningssyn
• brett kunnande
• principer som styr 

utvecklingen av 
verksamhetskulturen

• den grundläggan-
de utbildningens 
värdegrund

• inlärningssyn
• den grundläggan-

de utbildningens 
uppgift

• brett kunnande
• principer som styr 

utvecklingen av 
verksamhetskulturen

• modersmål
• religion
• livsåskådningskun-

skap
• konst- och färdig-

hetsämnen
Bild 2. Dimensioner av psykisk hälsa. Det emotionella, psykologiska 
och sociala välbefinnandets dimensioner enligt Keyes (2005, 2007). 
Delområden av färdigheter inom psykisk hälsa enligt den här hand-
boken. Utkastet till POPS 2016. 2014. Utbildningsstyrelsen.

socialt 
välbefinnande

färdigheter inom
psykisk hälsa

• emotionella fär-
digheter

• förmåga att 
lyssna på krop-
pens och sinnets 
budskap

• värdefulla saker 
i livet

• självkänsla
• temperament
• sexualitet

• värdefulla saker 
i livet

• en god vardag
• trygghetsfärdig-

heter 
och överlevnad

• vänskapsfärdig-
heter

• emotionella fär-
digheter

• unika  
tillsammans

• värdefulla saker 
i livet

• emotionella fär-
digheter

• vänskapsfärdig-
heter
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PSYKISK HÄLSA:
SKYDDSFAKTORER

• omsorg om den fysiska hälsan
• förmåga att sätta ord på och uttrycka känslor
• förmåga att lösa problem och konflikter
• förmåga att tala om saker man grubblar över
• förmåga att skapa och upprätthålla vänskapsrelatio-
ner

• självförverkligande, till exempel genom ett fritidsin-
tresse

• förmåga att värdesätta och acceptera sig själv
• känsla av att vara accepterad
• arvsanlag
• tidiga mänskliga relationer

Inre  
faktorer

RISKFAKTORER

• självkänslans sårbarhet
• dåliga relationer till kompisar, föräld-
rar, närstående

• isolering och fjärmande från 
de välbekanta mänskliga relationerna

• känsla av hjälplöshet
• känsla av att vara sämre
• biologiska faktorer, utvecklingsstör-
ningar

• sjukdomar

Yttre  
faktorer

• skolgång, studier och arbete
• familj, vänner och närstående
• stöd av medlemmarna i det sociala skyddsnätet och 
goda relationer till människorna i nätverket

• förmåga att våga och kunna söka hjälp hos hjälp-
tjänsterna i tid

• en trygg uppväxtmiljö
• arbete och utkomst
• att bli hörd
 

• separationer och förluster
• våld, mobbning
• användning av alkohol eller andra 
droger

• marginalisering
• skadlig livsmiljö
• arbetslöshet eller hot om arbetslöshet
• psykisk ohälsa
• utnyttjande

Bild 3. Skydds- och riskfaktorer för den psykiska hälsan. Källa: Erkko, A. & Hannukkala, M. 2013. Psykisk hälsa som 
livskraft. Föreningen för Mental Hälsa i Finland.

Psykisk hälsa som skydd
Psykisk hälsa kan även granskas utifrån skydds- och riskfaktorer (bild 3). 
Skyddsfaktorerna för psykisk hälsa upprätthåller hälsan och stärker det 
dagliga välbefinnandet och funktionsförmågan. De hjälper oss att klara av 
motgångar och kriser. Skyddsfaktorerna jämnar även ut och minskar risker-
nas inverkan. Dessutom stärker de vår känsla av kontroll över vårt eget liv. 

Främjande av psykisk hälsa i skolan 
Främjande av psykisk hälsa i skolan har traditionellt ansetts innebära före-
byggande av illamående, mobbning, våld och konflikter. Förebyggande av 
problem, prevention, är en del av det främjande arbetet. Promotion eller 
främjande innebär att man stärker färdigheter som gagnar den psykiska 
hälsan inom hela åldersgruppen och utvecklar handlingsmodellerna i hela 
samfundet så att de stöder det psykiska välbefinnandet. 

WHO definierar hälsofrämjande skolor som skolor där alla medlemmar av 
skolgemenskapen arbetar för välbefinnandet. Verksamheten ska komma till 
synes på tre nivåer: inom hela skolgemenskapen, på klassnivå och i riskgrup-
per även på individnivå (bild 4: Skolans möjligheter att främja psykisk hälsa).  
Inom skolgemenskapen borde man satsa på bland annat känslorna av 
trygghet och gemenskap, goda mänskliga relationer och delaktighet. I 
klasserna övar man målinriktat på färdigheter inom psykisk hälsa. Risk-
grupperna beaktas med riktade åtgärder, genom att man stärker överlev-
nadsstrategierna.

En god vardag och psykisk hälsa
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Skolans möjligheter att främja psykisk hälsa

Riktade åtgärder till barn som behöver stöd: stärkande av överlevnadsstrategierna

Skolans verksamhetskultur
• en stöttande atmosfär: goda mänskliga relationer och framgångar
• samarbete och aktiv inlärning
• fostrande samtal
• nolltolerans för mobbning, trakasserier och diskriminering
• respekt för kreativa aktiviteter
• samarbete mellan skolan och hemmet genom att föräldrarna görs delaktiga
• principer om lika rättigheter och delaktighet i beslutsfattandet

Bild 4. Omarbetning utifrån följande källa: Mielenterveyden edistäminen kouluissa, THL:s arbetspapper 24/2013.

Övning på färdigheterna i klassen: färdigheter inom psykisk hälsa, livskompetens 
och socioemotionella färdigheter

Skolgemenska-
pen,
den gemensam-
ma elevvården,
närnätverket, 
föräldrarna

Läraren, 
eleverna

Elevvården,
läraren

I de allmänna delarna av läroplanen för den grundläggande utbildningen 
(2016) betonas främjande av hälsa och välbefinnande i större utsträckning 
än tidigare. Elevens välbefinnande följs upp och stöds i skolan. ”Självomsorg 
och vardagsfärdigheter” har angetts som ett av sju breda kompetensom-
råden som integrerar läroämnena. Färdigheter inom psykisk hälsa lärs ut 
i avsnitten om hälsokunskap i innehållet i omgivningslära. Dessutom lärs 
färdigheter som stöder den psykiska hälsan ut i läroämnena religion, livs-
åskådning, modersmål och litteratur samt gymnastik och andra konst- och 
färdighetsämnen.

Läraren som främjare av den psykiska hälsan
De vuxna i skolan gör det möjligt att öva på och lära sig färdigheter inom 
psykisk hälsa samt bygga upp en trygg klassmiljö i skolan. Skolvardagen 
för med sig regelbundenhet, permanens, rutiner, gränser och bekanta vuxna 
i barnets liv. De vuxna och barnen skapar tillsammans en atmosfär av in-
lärningsglädje. En varm och stödjande klassgemenskap är den bästa miljön 
för att lära sig saker och öva på emotionella färdigheter och interaktions-
färdigheter samt för att hantera besvikelser och konflikter. 

Elevernas emotionella trygghet byggs upp i en atmosfär där de upplever 
att de blir accepterade med blickar, gester och ord. De vuxna stärker 
barnens tillit till sig själva och sin förmåga att klara av olika situationer. 
Läraren kan vara en viktig och trygg vuxen för eleven och till och med en 
vuxen som kompenserar eventuella brister i föräldraskapet. 
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Att fundera på:

1. På vilka sätt främjas 
psykisk hälsa i din skola?

2. Vilka slags riskfakto-
rer för elevernas psykis-
ka hälsa stöter du på i 
ditt arbete?

3. Hur kan du påverka 
skyddsfaktorerna för 
elevernas psykiska hälsa 
i ditt arbete?

4. Vilka skyddsfaktorer 
för den psykiska hälsan 
finns det i ditt liv? Vilka 
är de eventuella riskfak-
torerna?

En god vardag och psykisk hälsa
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Vardagsvalen medför välbefinnande
Man kan sköta om kroppens och psykets välbefinnande med mycket var-
dagliga saker: genom att sova och vila tillräckligt, regelbundet äta god 
och hälsosam mat i gott sällskap, motionera tillräckligt, vårda de mänskliga 
relationerna, uttrycka känslor och utöva trevliga fritidsintressen. Det är bra 
att reflektera över vilka slags val man gör i vardagen. Främjar handlings-
sätten och handlingarna i vardagen det egna välbefinnandet?

I 2016 års POPS anges att lyssna på kroppens och sinnets budskap som 
ett av inlärningsmålen i hälsokunskap. Barnet får till exempel handledning 
i att observera hur humöret och energinivån i skolan påverkas av att man 
hoppar över frukosten eller sover för lite på nätterna. Eleven övar på att 
identifiera kroppens och psykets budskap. Hen övar på att göra val som 
främjar kroppens och psykets välbefinnande.

Vardagliga val av detta slag åskådliggörs i modellen Må bra-handen 
för lågstadieelever (på sidan 28). Modellen hjälper barnet att göra var-
dagsval som stöder den psykiska hälsan.  Med hjälp av den kan man även 
väcka diskussion om en vardag som får oss att må bra, till exempel som ett 
inslag under ett föräldramöte eller i ett gemensamt samtal mellan förälder, 
elev och lärare.

Mål för läraren:
• att förstå hur vardagsvalen inverkar på den psykiska hälsan
• att komma till insikt om att det utgör en del av lärostoffet att lyssna på kroppens och sinnets 

budskap
• att hitta sätt att stöda välbefinnandet i barnens vardag i samarbete med hemmen

EN GOD VARDAG OCH PSYKISK HÄLSA

Se även avsnittet Känslor 
på sidan 63.
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Glädje genom lek, motion och kost
Lek är en del av en god vardag för en lågstadieelev. Ett barn behöver lek 
och fritid som inte styrs eller regleras av vuxna. Leken är det mest naturliga 
sättet för ett barn att undersöka och analysera saker. Genom att leka upp-
lever barnet olika roller och övar på mänskliga relationer. Leken är barnets 
sätt att ge utlopp för och hantera känslor. Många lågstadieelever kan leka 
tryggt i sin närmiljö. Att få pröva sina vingar på det här sättet uppmuntrar 
barnet och ger hen tilltro till sin egen förmåga att klara av olika situationer. 
Det är viktigt att ge utrymme och tid för lek och fantasi också i skolan.

Ett barn rör sig av naturen. Att vi rör på oss får oss att må bra och ger 
oss framgångsupplevelser från barndomen till vuxenlivet. Idrott påverkar 
välbefinnandet på många sätt. Vi blir piggare, vår sömnkvalitet och kondi-
tion förbättras och våra motoriska färdigheter utvecklas. I idrott ingår ofta 
att göra saker tillsammans. Genom idrott skapar man vänskapsrelationer 
och lär sig interaktionsfärdigheter. För många barn är idrott även ett na-
turligt sätt att kanalisera känslor och ge utlopp för stresstillstånd i kroppen. 
Genom förluster och vinster utvecklas den emotionella kontrollen. Dessutom 
bjuder många idrottsgrenar på utmaningar och målsättningar i livet. 

Det hör till skolelevers ålder att vara intresserad av många olika hobby-
er och ha många intresseobjekt. Läraren kan ge eleven handledning och 
hjälpa hen att hitta en passande och meningsfull fritidssysselsättning. En 
lågstadieelev lär sig genom att göra saker, och det är en god idé att 
använda sig av aktiviteter också inom undervisningen. 

Måltiderna skapar rytm i skolelevernas vardag och bjuder på rofyllda 
andningspauser. Måltidsstunderna är viktiga med tanke på orken och det 
sociala umgänget. God mat är en njutning för många sinnen. Att äta tillsam-

Se även kapitlet Motions-
glädje på sidan 154.

En god vardag och psykisk hälsa
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mans ger möjlighet att diskutera sina tankar och det som händer i ens liv 
med skolkamraterna och familjen. Att få äta godsaker ibland är viktigt för 
barn, och det ska även skapa välbefinnande! Att ständigt ersätta måltider 
med söta, salta eller feta mellanmål utgör däremot på längre sikt en risk 
för både den fysiska och den psykiska hälsan. Frukter eller bär gör det 
möjligt att äta både gott och hälsosamt.

Betydelsen av vila
Enligt barnpsykiater Jari Sinkkonen kommer leken och kreativiteten – viktiga 
faktorer för en god utveckling hos ett barn – igång först när barnet får 
tillräckligt med sömn, vila och ledighet. Sömnmängden och sömnkvaliteten 
inverkar på utvecklingen, inlärningen, aptiten, humöret och konflikttoleran-
sen. Människans hjärna behöver laddningstid och vila.

Man tänker oftast att stress enbart är en del av vuxnas liv, men även 
barn kan uppleva stress. Stress uppstår i en situation där kraven överskrider 
resurserna. Kortvarig stress kan hjälpa oss att klara av utmaningar och öka 
uppmärksamheten och prestationsförmågan. Långvarig stress är däremot 
skadlig. Den skapar oreda i kroppens återhämtningssystem och kan leda 
till utmattning. Långvarig stress kan till och med skada det centrala nerv-
systemet. 

Långvarig stress hos barn kan till exempel bero på mobbning, inlärnings-
svårigheter eller konflikter i hemmet. Stress kan även orsakas av press i 
fråga om prestationerna i skolan eller inom fritidsintressena, utseendet eller 
den sexuella identiteten. Exempel på stressymptom är sömnsvårigheter, 
smärtor och värk, onormala vredesutbrott, koncentrationssvårigheter, inlär-
ningssvårigheter, nedstämdhet eller ovilja att gå till skolan. Man kan stöda 
stressfrihet också i skolan. Läraren kan skapa möjlighet till regelbundna 
stunder av ro och vila i klassen. Om eleverna lär sig angenäma sätt att 
slappna av redan under skoltiden kommer de att utnyttja dem genom hela 
livet.

Skärmtid som en del av en god vardag 
Spelande och lek med digitala apparater har ersatt många av barnens 
traditionella tidsfördriv. Digitala spel är en fortsättning på många lekar och 
spel: med hjälp av dem lär barnet sig många olika färdigheter. Med deras 
hjälp leker man, skapar berättelser och uttrycker sig själv, hanterar känslor 
samt ingår och vårdar vänskapsrelationer. Oro beträffande spelandet och 
användningen av internet och sociala medier har blivit vanligare bland för-
äldrarna. Oron är befogad om spelandet inverkar på läxläsningen, orken, 
känslolivet eller vänskapsrelationerna.

I många familjer övervakar de vuxna spelandet och användningen av 
sociala medier samt den tid som används till dessa. Det är dock bra att 
göra upp gemensamma regler för spelandet och den övriga skärmtiden 
under till exempel föräldramöten. Regler av detta slag är till exempel att 
skärmtiden begränsas till den tid man gemensamt har kommit överens om 
och att spelandet ska avslutas i god tid före läggdags på kvällen. Genom 
att övervaka internetanvändningen och spelandet samt följa åldersgrän-
serna för spel och filmer säkerställer man att barnen inte tar del av innehåll 
som är olämpligt med tanke på deras utvecklingsskede. 

Information om för- och nack-
delarna med spelande finns i 
Pelikasvattajan käsikirja.

Se även kapitlet Lugn och 
närvaro på sidan 94.

Se även kapitlet Att klara av 
problem och sorg på sidan 
138.
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Är skärmtiden under kontroll? 
Hur mycket skärmtid är lämplig? Hurdana gemensamt överenskomna regler 
behöver vår familj? Vad annat kan man göra på fritiden än att spela? Hyvää mieltä 
pelipaussista (Må bra av en spelpaus) är ett föräldramötesmaterial, som kan använ-
das för att inleda en diskussion och ge möjlighet att skapa regler kring medieanvänd-
ningen i familjerna. Materialet innehåller bland annat en diabildserie, kompletterande 
serier och ett filmklipp där barnpsykiatern Jari Sinkkonen berättar om hur spelandet inverkar på 
välbefinnandet. Materialet finns på Föreningen för Mental Hälsa i Finlands webbplats för fostrare. 

Att fundera på:

1. Hur skapar du en 
stressfri stämning i din 
klass?

2. I vilka slags situa-
tioner kan du utnyttja 
modellen Må bra-han-
den i ditt arbete?

3. Hur kan ni skapa 
regler för spelandet till-
sammans med eleverna?

Källor:
Harviainen, J. T., Meriläinen, M., Tossavainen, T. (red.) 2013. Pelikasvattajan käsikirja. 
Karila-Hietala, R., Wahlbeck, K., Heiskanen, T., Stengård, E., Hannukkala, M. (red.) 2013. 
Mielenterveys elämäntaitona. Mielenterveyden ensiapu 
1. Föreningen för Mental Hälsa i Finland.
Parvela, T. & Sinkkonen, J. 2011. Kouluun! Ekaluokkalaisen vanhemmille. 
Helsingfors: WSOY.
Sinkkonen, J. 2012. Mitä lapsi tarvitsee hyvään kasvuun. Uusi painos. Helsingfors: WSOY.

En god vardag och psykisk hälsa
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        HARRASTUKSET 
       JA LUOVUUS

o Olen löytänyt itselleni mielekkään  
harrastuksen tai tavan viettää  
vapaa-aikaa.

o Olen saanut toteuttaa itseäni ja tehdä 
jotain luovaa.

o Olen nauttinut musiikista, kirjoista, 
kuvista tai luonnosta.

o Olen viettänyt vapaa-aikaa muuallakin 
kuin ruudun äärellä.

PÄIVÄN 
RYTMI

ARVOT JA PÄIVITTÄISET VALINNAT 
ELÄMÄN ERI YMPÄRISTöISSÄ

o Olen tehnyt jotain, mistä saan hyvän mielen.

o Olen ollut toiselle avuksi. 

o Olen kohdellut toisia reilusti.

o Olen pitänyt huolta luokan yhteisistä asioista  
ja hyvästä ilmapiiristä.

o Osaan nimetä itselleni tärkeitä asioita  
elämässä.

LIIKUNTA JA YHDESSÄ 
LIIKKUMINEN

o Olen leikkinyt ja liikkunut ulkona.

o Olen liikkunut perheeni tai kavereideni 
kanssa.

o Olen löytänyt itselleni mielekkään 
tavan liikkua.

o Olen saanut hyvää mieltä liikunnasta.

o Olen liikkunut pari tuntia päivässä.

IHMISSUHTEET JA TUNTEET

o Olen viettänyt aikaa perheeni kanssa.

o Olen jaksanut kuunnella ystäviäni.

o Olen uskaltanut kertoa mielipiteeni ja 
ajatukseni muille.

o Olen kertonut omista tunteistani.

o Olen leikkinyt tai viettänyt aikaa  
kavereiden kanssa.

o Minulla on ollut kavereita välitunneilla.

o Minua ei ole kiusattu.

o En ole kiusannut ketään.

o Minua on kuunneltu.

o Olen osannut selvittää asiat kavereiden 
kanssa keskustelemalla.

o Olen nauranut.

UNI JA LEPO

o Olen mennyt  
ajoissa nukkumaan.

o Olen nukkunut sikeästi.

o Olen herännyt yleensä pirteänä.

o Olen jaksanut keskittyä koulussa.

o Olen osannut rauhoittua ja hiljentyä 
päivän aikana.

o Olen ehtinyt myös rentoutua ja 
levätä. 

M
ielente

rv
eyden 

käsi

mielenterveysseura.fi   •   mielenterveystaidot.fi

POHDI kuluneen viikon ajalta seuraavia asioita.
MERKITSE rasti ruutuun, jos olet samaa mieltä.

Voin itse vaikuttaa hyvään 
oloon ja hyvään mieleen

RAVINTO 
JA RUOKAILU

o Olen syönyt aamupalat.

o Olen syönyt kaksi lämmintä  
ateriaa päivässä.

o Olen syönyt salaattia, hedelmiä  
ja kasviksia.

o Olen syönyt terveelliset  
välipalat.

o Olen syönyt rauhassa enkä  
ole kiirehtinyt ruokailussa.

o Olen ruokaillut toisten seurassa 
kotona.

© Mielenterveystaidot kasvuun -hankkeet, Suomen Mielenterveysseura

mielenterveyden_kasi_alakoulu_pysty_7korjAS.indd   1 15.5.2014   10.03
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Övningar i att stöda den psykiska hälsan i vardagen 
med hjälp av modellen Må bra-handen
Centrala inlärningsmål

• att lära sig vilka faktorer som inverar på den psykiska hälsan i vardagen
• att kritiskt utvärdera den egna tidsanvändningen och vardagsvalen utifrån 

deras inverkan på den psykiska hälsan
• att göra upp en plan för att främja den egna psykiska hälsan

Lektionen inleds

Herr Georg Fingerson
Mål: att bekanta sig med de faktorer i vardagen som stöder den psykiska hälsan. 

Läraren projicerar Må bra-handen på väggen. Eleverna ritar sin egen högra hand med blyert-
spenna på ett papper. Därefter får eleverna på varje finger rita in herr Georg Fingerson, som pysslar 
med olika saker i enlighet med temana för Må bra-handen. Till exempel kan tummen läsa en bok, pek-
fingret äta en morot, långfingret tala i mobiltelefon, ringfingret ta en löptur med svettband på huvudet 
och lillfingret måla en tavla. 
Sammanfattning: visa bilderna med hjälp av en dokumentkamera.

Gruppdiskussion om Må bra-handen
Mål: att förstå de vardagliga faktorerna för välbefinnandet i ens eget liv.

Läraren projicerar Må bra-handen på väggen. Eleverna bildar små grupper och tänker ut 
svar till frågorna i modellen. Diskutera till sist vilket ”finger” som förverkligades bäst den här veckan. 
Vilka områden på ett eller två fingrar är för närvarande i störst behov av förändring för att också de 
ska stöda välbefinnandet och orken? 

Testa din funktionsförmåga!
Mål: att åskådliggöra vilken inverkan vardagsfaktorerna som stöder den psykiska hälsan har 
på den egna funktionsförmågan.

Läraren ber eleverna att med hjälp av Må bra-handen fundera på hur delområdena i modellen förverk-
ligas i deras liv. Vilka delområden förverkligas inte tillräckligt väl? Läraren visar ett exempel med hjälp 
av sin egen hand: om läraren upplever att hen inte hinner vila tillräckligt i vardagen och gång på gång 
hoppar över frukosten viker hen in tummen och pekfingret mot handflatan. Därefter försöker läraren 
skriva sitt namn på tavlan med så vacker handstil som möjligt, men lyckas inte. Det visar att sömnbrist och 
avsaknad av en regelbunden måltidsrytm försämrar funktionsförmågan. Eleverna gör därefter uppgiften 
själva. 

Tips: 
• I stället för att skriva namnet kan man lyfta ett vattenglas som exempel.
• Övningen Må bra-plan passar som uppgift efter övningen.  

1–2 3–4

3–4 5–6

1–2 3–4 5–6
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1–2 3–4 5–6

Arbete med temat

Må bra-plan
Mål: att utarbeta en konkret plan för att främja den psykiska hälsan i den egna vardagen.
 
Varje elev fyller i ett eget exemplar av blanketten Må bra-handen. Inom nybörjarunder-
visningen kan man fylla i ett delområde i taget under olika dagar. Till sist skriver alla en plan över två 
eller tre saker som ökar det psykiska välbefinnandet och som de skulle kunna införa – genast den här 
veckan! Eleverna får ta hem blanketten och planen och visa dem hemma, diskutera dem med föräldrarna 
och be föräldrarna skriva under dem.

Tips: Konkreta idéer för fritiden kan hämtas i Må bra-dagboken (bilaga 5).

Rita din må bra-hand
Mål: att konkretisera hur faktorerna för psykiskt välbefinnande förverkligas i den egna vardagen.

Läraren ber eleverna fundera på hur delområdena av Må bra-handen förverkligas i deras liv. 
Finns det sådant som eleven tycker inte förverkligas tillräckligt bra? Alla elever ritar sin egen hand med 
blyertspenna på ett papper. Därefter förkortas de fingrar som inte förverkligas så bra som de skulle 
kunna, medan de fingrar som eleven lägger ner för mycket tid och energi på förlängs. Om en elev till 
exempel spelar flera timmar om dagen ska hen förkorta de fingrar som spelandet har negativ inverkan 
på (till exempel blir ringfingret kortare om eleven inte hinner motionera på grund av spelandet, medan 
långfingret blir kortare om spelandet gör att hen inte hinner träffa kompisar). Finns det anledning att 
utarbeta en Må bra-plan (se uppgiften ovan)?

Måla din må bra-hand
Mål: att konkretisera hur faktorerna för psykiskt välbefinnande förverkligas i den egna vardagen.

Eleverna får måla sin högra hand med fingerfärger och trycka den på ett papper. När målningen 
har torkat får eleverna namnge fingrarna i enlighet med Må bra-handen och fylla i följande meningar:

SÖMN OCH VILA
Det trevligaste sättet att koppla av är...          
KOST OCH MÅLTIDER 
Min favoriträtt är...
Jag äter helst inte...
MÄNSKLIGA RELATIONER OCH KÄNSLOR
Tillsammans med familjen är det trevligt att...
Jag blir på bra humör av aktiviteter där...
MOTION OCH ATT RÖRA PÅ SIG TILLSAMMANS 
Trevliga sätt att röra på sig är...
En motionshobby som jag skulle vilja prova på någon gång är...
FRITIDSINTRESSEN OCH KREATIVITET
Mina fritidsintressen är... 
VÄRDERINGAR OCH DAGLIGA VAL 
Människor som är viktiga för mig är...   
Jag tycker att en hygglig klasskamrat är...

1–2 3–4 5–6

3–4 5–6
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Lektionen avslutas

Serie om familjens skärmtid
Mål: att väcka diskussion hemma om reglerna för skärmtiden.

Läraren frågar klassen i hur många elevers hem man grälar om den tid som tillbringas 
framför datorn, smarttelefonen eller tv:n. Mängden skärmtid och sluttidpunkten är en vanlig källa till gräl 
i barnfamiljer. Fundera tillsammans på varför man grälar om den. Läraren delar ut kopior av vidstående 
serier till alla elever. Titta på serierna tillsammans och diskutera dem. Vilka slags skrämmande saker kan 
man stöta på framför datorn? Vad vet eleverna om åldersgränser och iakttagande av dessa? När vore 
det bra att avsluta medieanvändningen på kvällen? Alla elever slutför serierna. Titta på alstren med 
hjälp av en dokumentkamera. Avslutningsvis får eleverna skriva följande under serien: ”Vår familjs regler 
för skärmtiden”. Hemuppgiften är att tillsammans med familjen utarbeta familjeregler i syfte att skapa 
skärmtid som ökar alla familjemedlemmars psykiska välbefinnande.

1–2 3–4 5–6

En god vardag och psykisk hälsa





TRYGG GEMENSKAP

Asta är ny i klassen. Ingen verkar lägga märke till 
henne på rasterna, så hon blir stående ensam. Läraren 
Helen uppmanar klassen att inkludera Asta och Asta 
att delta. Men hur ska man göra? Känsloagenterna 
kommer till hjälp och tar reda på hur man kan göra 
hela klassen till ett bra gäng.
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Mål för läraren:
• att förstå vilken betydelse trygghetskänslan har för elevens psykiska hälsa
• att hitta sätt att skapa en trygg stämning
• att reflektera över principerna för en god fostringsgemenskap

TRYGG GEMENSKAP ÄR 
EN AV GRUNDERNA FÖR VÄLBEFINNANDET 

Acceptans skapar trygghet
En elev med grundtillit upplever att hen är bra och räcker till som hen är. 
Trygghet är ett individ- eller grupptillstånd där det finns så många faktorer 
som möjligt som stöder elevernas jag. Elevernas trygghet minskar till följd 
av situationer som ger upphov till rädsla, skam, skuld och känslor av värde-
löshet. Trygghet innebär dock inte enbart att det inte finns något hot, utan 
även att man är klart medveten om att man blir accepterad. 

För att eleverna ska känna trygghet behövs framför allt en vuxens genu-
ina närvaro och den känsla av omsorg som denna närvaro ger upphov till. 
Lärarens omsorg tar sig till exempel uttryck i en varm blick, att hen lyssnar 
på eleverna, lägger märke till dem, försöker förstå dem, uppmuntrar dem 
och stöder dem i svåra situationer och frågor – alltså i en sorts pedagogisk 
kärlek. 

De största orsakerna till känslor av otrygghet i skolan är mobbning och 
impopularitet bland kamraterna. Eleverna är ofta rädda för negativa er-
farenheter av de mänskliga relationerna i skolan, i synnerhet för att bli 
mobbade, retade och hånade. Detta är även nära förknippat med att bli 
gjord till åtlöje eller framstå som dålig och okunnig samt med ensamhet och 
att bli avvisad. 

Samhörighetskänslan byggs upp i klasserna och på skolnivå. Gemen-
samma regler och konsekvens utgör en grund för tryggheten 
och sammanhållningen.  Vi-andan uppstår genom möten, 
gemensamma upplevelser, traditioner, evenemang och 
gemensamma aktiviteter.

Se även kapitlen 
Att klara av sorg och bekym-
mer på sidan 138 samt Till-
sammans utan diskriminering 
på sidan 112.
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Betydelsen av en trygg vuxen
Det är viktigt för trygghetskänslan att eleven kan tala om sådant som 
tynger hen med en pålitlig vuxen. Vanligtvis är föräldrarna och vännerna 
sådana personer. Det är särskilt viktigt att inte bara läraren,
utan även elevvårdspersonalen, till exempel hälsovårdaren och kuratorn, 
är lätta att få kontakt med och lätta att nå. På så sätt säkerställer man att 
alla elever får tidigt och tillräckligt stöd i skolan.

Att man sätter upp lämpliga mål och gränser berättar att man bryr sig 
och skapar emotionell trygghet i barnens skoldag. Ett konsekvent och rättvist 
agerande utgör inte enbart ett stöd för tryggheten, utan även för lärarens 
auktoritet. Man litar på läraren och värdesätter hen. 

Det är viktigt att eleverna känner att läraren vid behov ger dem stöd 
eller försvarar dem. Observationer och reaktioner i rätt tid har stor bety-
delse för upprätthållandet av tryggheten. Den trygghet eleven upplever 
under skoltiden är av stor betydelse för hens självkänsla och upplevelser 
av trygghet också i framtiden.

Fostringsgemenskap med föräldrarna
Ett fungerande samarbete mellan hemmet och läraren är möjligt när de 
vuxna värdesätter och lyssnar på varandra. Lyssnande, respekt, förtroen-
de och dialog är grundpelarna i fostringsgemenskapen. Respekten tar sig 
uttryck i att man värdesätter och accepterar den andra parten. Respekt 
skapar en öppen atmosfär, där alla har möjlighet att uttrycka sina egna 
tankar och erfarenheter. Man ska visa den andra respekt också i situationer 
där hemmets och skolans värderingar, upplevelsevärldar och kulturer inte 
möts. Ett ömsesidigt förtroende byggs upp genom jämlika samtal.

Föräldrarnas upplevelse och känsla av att bli hörda är ett särskilt viktigt 
första steg mot samarbete mellan hemmet och skolan. Det är även bra att 
komma ihåg att man bör ta sig tid att lära känna varandra och ge utrymme 
för föräldrarnas frågor, tankar och bekymmer. 

Ett gott samarbete stärker föräldrarnas känsla av att skolan är rättvis 
och opartisk. Lärarens uppskattning av och respekt för barnet uppmuntrar 
även föräldrarna att växa i det ansvar det är att fungera som ett stöd för 
barnets skolgång. Genom ett gott och förtroendefullt samarbete stöder 
läraren och föräldrarna tillsammans barnets skolgång och välbefinnande.

Att fundera på:

1. Hur visar du konkret 
en känsla av omsorg 
för dina elever varje 
dag?

2. På vilka sätt kan 
dina elever märka att 
du är en trygg vuxen?

3. På vilka sätt främjar 
du en god fostringsge-
menskap med föräld-
rarna?

Källor:
Honkanen M., Moilanen I., Taanila A., Hurtig T. & Koivumaa-Honkanen H. (2010). 
Luokanopettaja lapsen mielenterveyden edistäjänä ja ennustajana. Duodecim 2010; 
126:277–82.
Kämppi K., Välimaa R., Ojala K., Tynjälä J., Haapasalo I., Villberg J. & Kannas L. (2012). 
Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismais-
sa 1994–2012 – WHO-koululaistutkimus (HBSC-study). Koulutuksen seurantaraportit 
2012:8. Utbildningsstyrelsen & Jyväskylä universitet.
Salovaara R. & Honkonen T. 2011. Rakenna hyvä luokkahenki. PS-kustannus.
Virta M., Asanti R., Junttila N., Koivusilta L., Koski P. & Virta A. (2012). Mistä syntyy 
turvallisuuden tunne koulussa? Lindfors, E. (red.) Kohti turvallisempaa oppilaitosta. Op-
pilaitosten turvallisuuden ja turvallisuuden kehittämishaasteita.  Pedagogiska enheten. 
Tammerfors universitet.

Se även kapitlet 
Empati och bemötande 
på sidan 86.
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Lektionen inleds

Handskakningslek
Mål: att skapa gruppanda genom att ta kontakt med gruppmedlemmarna. 
Gå fritt omkring i rummet. Skaka hand med den som kommer emot, säg ditt eget namn och 
lägg den andra personens namn på minnet. Skaka hand med nästa person som kommer emot 
och säg det namn som den förra personen du skakade hand med sa till dig. Fortsätt på samma sätt tills 
den som kommer emot säger ditt namn. Ställ dig då vid sidan om och följ med leken tills den är slut. Det 
blir en överraskning i vilket skede alla kvarvarande personer upprepar endast ett eller två namn – och 
vems namn dessa är! Tips: samma lek kan lekas med favoritfärger, favoritdjur eller favoritmat.

Den grå musen
Mål: att skapa gruppanda och en ledig stämning.
Ställ en stol per deltagare huller om buller i ett så stort rum som möjligt. Alla sätter sig på 
varsin stol utom läraren, som är Den grå musen. Den grå musen ställer sig först så långt bort 
från den tomma platsen som möjligt. Den grå musen får bara röra sig i rummet genom att glida med hela 
fotsulan över golvet – rörelsesättet är roligt och gör avsiktligen Den grå musen långsammare. När leken 
börjar försöker Den grå musen hinna sätta sig på en ledig plats innan någon av gruppmedlemmarna 
sätter sig där. Läraren kan uppmuntra gruppen att utveckla olika taktiker för att förhindra att Den grå 
musen når stolen. Tips: läraren bör vara Den grå musen åtminstone så länge att eleverna förstår bety-
delsen av att Den grå musen rör sig så långsamt.

Finländare på en busshållplats
Mål: att ta ögonkontakt med de olika medlemmarna i gruppen och på så sätt stärka känslan 
av förtroende.
Stå i en ring och sänk blicken. Vem som helst i gruppen får säga ”Bussen kommer!”, varpå alla 
lyfter blicken och slumpmässigt ser någon i ringen i ögonen. Om två personers blickar råkar mötas skriker 
personerna i fråga skräckslaget ”Aah!” och faller ur leken. Om blickarna inte möts sänker man blicken 
igen och fortsätter på samma sätt tills alla har fallit ur leken.

Kola
Mål: att skapa gruppanda och bygga upp förtroende genom en övning som bygger på beröring.
Eleverna bildar ”kolabitar” genom att lägga sig på mage i en ring på golvet och ta eleverna 
intill i händerna (inte i ett låst grepp runt handlederna, utan bara hand i hand). Läraren 
drar någon av eleverna i fötterna tills elevens grepp slinter och hen lossnar från ringen. Därefter får 
eleven göra läraren sällskap i arbetet med att försöka dra loss de andra eleverna. Den tomma platsen 
korrigeras blixtsnabbt, och leken fortsätter tills alla ”kolabitar” har lösgjorts från varandra.

Övningar för att skapa en trygg gruppanda
Centrala inlärningsmål

• att skapa gruppanda
• att lära sig hur var och en själv kan påverka uppkomsten av en trygg atmosfär
• att bygga upp förtroende med hjälp av accepterande kontakt

3–4 5–6

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6

1–2
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Arbete med temat

Följa John och spegellekar
Mål: att blanda om grupprollerna, så att även en tillbakadragen elev ibland får ikläda sig 
rollen som ledare, medan en dominant elev får vänja sig vid att ledas av någon annan.

Följa John
Ställ er i rader på 5–8 elever. Den som står längst fram i raden fungerar som ledare, vilket innebär att 
de andra eleverna i raden ska upprepa hens rörelser. På lärarens ljudsignal springer den som står längst 
fram och ställer sig längst bak, medan den som nu står längst fram får överta rollen som ledare. Ni kan 
även lägga till ljud i övningen.

Rörelsespegeln
Eleverna får ställa sig parvis mittemot varandra. Bestäm vem som ska vara ledare först och vem som ska 
vara spegel. Ledaren rör sig till musiken, och spegeln försöker upprepa ledarens rörelser så simultant 
som möjligt. På lärarens ljudsignal, till exempel en klappning eller en klockas klingande, ska eleverna 
byta roller. Rörelsen ska fortsätta oavbrutet trots att ledaren byts ut. Läraren kan öka svårighetsgraden 
på övningen genom att ge ljudsignaler i allt snabbare takt eller genom att uppmuntra paren att röra sig 
på olika nivåer, till exempel på tårna, sittande eller liggande.

Salmiaksspegeln
Dela in eleverna i grupper på fyra personer. Varje grupp ställer sig i en salmiaksformad ring, med 
framsidan av kroppen i samma riktning. Den elev som står längst fram i varje grupp är ledaren, medan 
de andra tre ska följa ledarens rörelser så simultant som möjligt. Efter att den som står längst fram har 
vänt sig om, så att framsidan av kroppen nu är vänd åt andra hållet, vänder sig alla om, och en ny person 
står längst fram – dvs. är ledare. Rörelsen ska fortsätta oavbrutet trots att ledaren byts ut.

Minspegeln
Fungerar som rörelsespegeln, men deltagarna rör först bara på ansiktet. Senare läggs rörelser med hela 
kroppen till i minerna.

Ljudspegeln
Eleverna får ställa sig parvis mittemot varandra. Bestäm vem som ska vara ledare först och vem som 
ska vara spegel. Ledaren ger ifrån sig ljud i så långsam takt att spegeln klarar av att upprepa ljuden 
så simultant som möjligt. På lärarens ljudsignal, till exempel en klappning eller en klockas klingande, ska 
eleverna byta roller.  

Sammanfattning av leken Följa John och spegellekarna

Diskutera med eleverna vad övningen kräver i fråga om par- och grupparbetet, till exempel koncentra-
tion, god kontakt och hänsyn. I rollen som ledare är det viktigt att observera vilken rytm för rörelsebytena 
(eller ljudbytena) partnern eller gruppen klarar av att följa med i.

Ryggfigurer
Mål: att ta kontakt och hjälpa andra.
Läraren tejpar figurer på barnens rygg med hjälp av maskeringstejp, till exempel en triangel 
på fyra elevers ryggar, en kvadrat på fyra andra elevers ryggar, en rektangel på ytterligare 
fyra ryggar och en stjärna på de återstående fyra ryggarna. Eleverna får i uppgift att utan att tala ta 
reda på vilken figur de har på ryggen och bilda en grupp med de klasskamrater som har samma figur 
på ryggen som de själva.

1–2 3–4 5–6

3–4 5–6
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Tre cirklar
Mål: att värma upp och skapa en ledig stämning, till exempel under en gymnastiklektion eller 
före ett rollspel. Eleverna står i ring. Alla väljer i tankarna ut en av gruppmedlemmarna. 
På lärarens tecken går alla tre gånger runt den elev de har valt ut. 

Vilka bytte plats?
Mål: att skapa gruppanda. 
Stå i ring. En frivillig elev ser först noggrant efter var alla står. Därefter ställer hen sig utanför 
ringen och blundar. Läraren tar en penna och snurrar den på golvet mitt i ringen. De två elever 
som de olika ändarna av pennan pekar på byter tyst platser. Eleven som blundade får nu öppna ögonen 
och gissa vilka två elever som bytte plats. 

Bomben och skyddet
Mål: att värma upp och skapa en ledig stämning, till exempel under en gymnastiklektion eller 
före ett rollspel. Eleverna står i ring. 

Steg 1. Alla väljer i tankarna i hemlighet ut en av gruppmedlemmarna som sin bomb. På lärarens tecken 
ska eleverna röra sig i rummet på ett sådant sätt att de håller sig så långt borta från bomben som möj-
ligt. Rörelsen stannar inte upp under övningen. Bomben briserar och leken slutar när läraren har räknat 
högt från tio till noll. 

Steg 2. Alla väljer förutom en bomb även ett skydd, dvs. en person som hela tiden ska finnas mellan dem 
själva och bomben. Bomben  briserar och leken slutar när läraren har räknat högt från tio till noll. 

Pensionärer i djurparken
Mål: att skapa en ledig stämning och ha roligt tillsammans.

Dela in eleverna i två grupper (i stora klasser kan man till och med bilda tre grupper). 
Grupperna sätter sig i varsin ring. Kom överens om vilka som ska börja leken. Den som börjar drar ner 
läpparna över tänderna, så att hen ser ut att vara en åldring utan tänder. Därefter säger hen till kompi-
sen bredvid: ”I dag var jag i djurparken och där såg jag en giraff.” Om kompisen bredvid skrattar eller 
ens ler får hen flytta över till den andra ringen för att leka, och den som började säger samma mening 
på nytt till den kamrat som nu sitter bredvid hen. Om denna inte förstår eller inte hör vilket djur det är 
fråga om kan hen säga: ”Förlåt, vad sa du?” Om personen i fråga kan hålla masken får hen fortsätta 
leken och hitta på ett nytt djur till sin egen granne. Försök fortsätta leken åtminstone så länge att alla i 
ringen får säga en mening.

3–4 5–6

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6
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1–2 3–4 5–6

Lektionen avslutas

Bilar
Mål: att bygga förtroende med en klasskamrat i en övning som bygger på beröring 
och blindbockspromenader.

Genomför övningen i ett öppet utrymme, där eleverna inte riskerar att skada sig på vassa hörn. Dela 
slumpmässigt in eleverna i par. Eleverna som bildar ett par ställer sig efter varandra, så att den som står 
framför är bil, med händerna framför sig som kofångare och slutna ögon, medan den som står bakom 
är personens seende chaufför.

Bilen rör sig 
• åt höger när chauffören rör vid bilens högra axel,
• åt vänster när chauffören rör vid bilens vänstra axel och
• rakt fram när chauffören inte rör vid bilen.
Bilen stannar när chauffören trycker händerna mot bilens båda axlar.

Version 1. Öva på att köra bilen enligt anvisningarna ovan. 

Version 2. Välj ut en bil som ska förfölja de andra bilarna. Om någon av bilarna eller chaufförerna 
träffas av den förföljande bilens kofångare (dvs. händerna) får bilen öppna ögonen och paret får ställa 
sig i utkanten av rummet. Spelet är slut när alla bilar har träffats. 

Version 3. Ge bilarna en uppgift, till exempel att köra runt en bana som har märkts ut med burkar, röra 
vid siffror som har märkts ut på olika väggar eller samla upp så många ”reservdelar”, dvs. legobitar, 
som möjligt från golvet.
Sammanfattning: diskutera tillsammans med klassen vilket slags samarbete pararbetet kräver.

Blindbockspromenad
Mål: att öka förtroendet.
Material: en musikspelare och lugn musik.

Genomför övningen i ett öppet utrymme, där eleverna inte riskerar att skada sig på vassa hörn. Dela in 
eleverna i slumpmässiga par. Paren ställer sig mittemot varandra. Den ena blundar, medan den andra 
har ögonen öppna. Den seende personen sträcker ut sina händer mot partnern med handflatorna uppåt, 
och den ”blinda” placerar sina händer ovanpå den seendes händer så att de nätt och jämnt rör vid 
varandra. Olika musikstycken spelas i bakgrunden, och de seende för sina blinda kamrater runt rummet. 
Det är den seendes uppgift att se till att den blinda inte kolliderar med något. Dessutom kan de seende 
tyst byta blind partner med varandra. Bytet kan till exempel ske genom att en seende blinkar åt en 
annan, vilket är ett tecken på byte. (Källa: Linnossuo, Outi (red.) 1997. Hyvä, paha ja hauska. Tehtäviä 
ja ryhmätyöharjoituksia lasten ja nuorten kasvutyöskentelyyn. Helsingfors: Lasten Keskus Oy.)

1–2 3–4 5–6
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Skolan som förstärkare av det sociala skyddsnätet
Alla barns livsmiljö borde innefatta flera personer och vuxna som fungerar 
som stöd och trygghet för barnet. Om dessa personer kan man använda 
begreppet socialt skyddsnät. Det sociala skyddsnätet kan omfatta familjen 
och andra närstående släktingar, kompisar, grannar och kompisars föräld-
rar samt trygga vuxna i skolan och på fritiden, ibland även personer som 
har som yrke att hjälpa. Telefon- och internettjänster som hjälper barn kan 
också anses höra till det sociala skyddsnätet (se bilaga X). Alla barn borde 
ha en eller flera närstående personer som de kan ty sig till. Det är viktigt 
att det i barnets närhet finns vuxna som ger hen trygghet och uppmuntran 
varje dag och som hen kan dela såväl glädjestunder som sorger och be-
kymmer med. Det sociala skyddsnätet förändras med tiden och byggs upp 
genom hela livet. Under lågstadiet växer och förändras barnets livsmiljö, 
och därmed förändras även det sociala skyddsnätet. Det är bra att med 
regelbundna intervaller fastställa det sociala skyddsnätet på nytt tillsam-
mans med barnet under skolåren.

Det sociala skyddsnätet kan direkt och indirekt stärkas via skolan på 
många sätt. Läraren spelar en betydelsefull roll som fostrare och när-
stående vuxen i barnets vardag. I hens uppgifter ingår att bygga upp 
en trygghetskänsla och stärka förtroendet i klassen. I skolan lär man ut 

trygghetsfärdigheter och betydelsen av nära mänskliga relationer samt 
hjälper barnet att skapa sig en bild av sitt sociala skyddsnät. 

Barnet ska veta vilket slags stöd hen kan få och av vem. Männ-
iskorna i elevens sociala skyddsnät är resurser och viktiga 
vuxna när det gäller att stöda barnets skolgång och stärka 
livskompetensen. Utöver barnet kan även föräldrarna och 
vårdnadshavarna tillsammans sammanställa familjens soci-
ala skyddsnät, till exempel under ett föräldramöte. Med 
skyddsnätets hjälp kan man få viktig information om hela 
familjens sociala stödnät.  Tillsammans med familjen kan man 
även gemensamt fundera på möjligheterna att stärka det 
sociala skyddsnätet, om det behövs. 

Hemmet ger inte nödvändigtvis alltid tillräcklig trygghet. 
Ibland kan förhållandena och de vuxna i hemmet även ska-
pa otrygghet för barnet. Även om föräldrarna inte alltid 
klarar av att erbjuda barnet en trygg uppväxtmiljö upplever 
barnen dem dock som viktiga och älskade vuxna. När man 
sammanställer ett barns sociala skyddsnät är det viktigt att 
förstå och lyssna på barnets perspektiv. 

Personer som bor långt borta kan också vara viktiga 
medlemmar av skyddsnätet. Till exempel bor största delen 
av många invandrares anhöriga på annat håll. Minnen,  

Mål för läraren:
• att förstå skyddsnätets betydelse för en trygg utveckling hos barnet och barnets psykiska hälsa
• att uppfatta målen med den gemensamma elevvården
• att förstå delaktighetens betydelse och varje barns rätt till delaktighet

BARNETS SOCIALA SKYDDSNÄT
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fantasier eller böner kan också skapa en trygghetskänsla hos ett barn och 
ge en inre upplevelse av att hen inte är ensam. Ett barns sociala skyddsnät 
kan även innefatta husdjur och kramdjur. Vid otrygghet kan de fungera som 
skyddsfaktorer för barnets psykiska hälsa. 

Elevvårdens roll 
Att stärka skyddsfaktorerna för den psykiska hälsan utgör utgångspunkten 
för stödet för det helhetsbetonade välbefinnandet i skolorna. Inom elevvår-
den har tyngdpunkten förskjutits från korrigerande arbete till förebyggan-
de verksamhet. Det är viktigt att man främjar stärkandet av färdigheterna 
inom psykisk hälsa och resurserna inom hela skolsamfundet. 

Elevvården genomförs numera i första hand som gemensam elevvård, 
som stöder välbefinnandet, hälsan och tryggheten i gemenskapen och 
inlärningsmiljön. Det helhetsbetonade välbefinnandet utvecklas, följs upp 
och utvärderas inom hela skolgemenskapen. Lärarna, skolgångsbiträdena, 
skolhälsovårdaren, skolkuratorn och skolpsykologen, klasskamraterna och 
den övriga personalen i skolan deltar alla i stärkandet av barnets sociala 
skyddsnät.

Det är viktigt att de olika aktörerna i skyddsnätet upplever gemenskap 
och är medvetna om de gemensamma målen, så att ett barn som behöver 
hjälp får ändamålsenligt stöd så snabbt och behändigt som möjligt. Målet 
med elevvården är att lösa upp gränserna mellan de olika instanser och 
aktörer som stöder barnet. 

Elevvården skapar modeller för hur man ska agera i en viss situation, 
vem som ansvarar för vad och vem man vid behov kan styra barnet till. 
Dessutom ser man till att man i skolvardagen beaktar elevens individuella 
behov i fråga om uppväxten och utvecklingen samt hälsan.

Läraren på första parkett
Inom det främjande och förebyggande arbetet framhävs betydelsen av 
att stärka varje barns skyddsfaktorer för den psykiska hälsan. Läraren har 

Elever

Främjande av psykisk hälsa i skolan
• Uppbyggnad av en miljö där psykisk hälsa värdesätts och främjas.
• Att psykisk hälsa värdesätts framgår av verksamhetskulturen och strukturerna.

Värderingar och 
attityder

Kunskaper och 
färdigheter

Medinflytande

• undervisning i och stärkande av färdigheterna inom psykisk hälsa i grupperna
• utbildning av personalen
• stöd för familjerna

• gemenskap och multiprofessionalitet
• varje aktörs upplevelse av att bli hörd och ha möjlighet att påverka

Personal Samarbetspartner

• individerna
• grupperna
• elevkåren

• individens välbefinnande
• gemenskapens välbe- 
finnande

• yrkesskicklighet

• hemmen
• aktörer utanför 
skolan

Problem i hemmet avspeglas i 
barnets skolgång. Till exempel 
utgör psykisk ohälsa hos en för-
älder en riskfaktor för barnets 
utveckling och välbefinnande. 
Skolans stöd är av särskilt 
stor betydelse i en situation 
av det här slaget. Stöd för 
barnanhörigas och hela famil-
jens välbefinnande erbjuds till 
exempel av Anhörigas stöd för 
mentalvården centralförbundet 
– FinFami.

I diagrammet har följande källa utnyttjats: Mielenterveyden edistäminen kouluissa. THL:s arbetspapper. 24/2013.
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möjlighet att stöda barnets psykiska hälsa genom att lära ut färdigheter in-
om psykisk hälsa och stärka tryggheten i inlärningsmiljön. Läraren är mycket 
ofta den första i skolan som lägger märke till en oroväckande situation i 
fråga om en elev och ingriper i den. Hen är närvarande dagligen, stöder 
elevens skolgång och tar vid behov itu med de signaler som väcker oro. 
Att ingripa innebär att föra saken på tal och vid behov styra eleven till 
en expert. Det är av främsta vikt att man kontaktar vårdnadshavarna och 
diskuterar situationen med dem. Den vuxna bör lita på sin egen intitution 
och elevkännedom. Det är aldrig onödigt att berätta om sin oro och be om 
en konsultation. Läraren kan ta stöd av sin chef, en speciallärare eller ex-
perterna inom skolhälsovården när hens oro väcks. Läraren får inte lämnas 
ensam, utan en lösning ska sökas gemensamt.

Delaktighet som främjare av välbefinnandet
Av undersökningar som har genomförts på senare tid framgår att fin-
ländska barn inte trivs så bra i skolan som man kunde hoppas. Faktorer 
som påverkar välbefinnandet i skolan är till exempel tillhörigheten i ge-
menskapen, respekten för andra och möjligheten att delta och påverka. 
Gemenskapskänslan stöds genom att man främjar elevens delaktighet i 
utvecklingen av skolgemenskapen och skolmiljön. Enligt den nuvarande la-
gen om grundläggande utbildning ska det finnas en elevkårsstyrelse i varje 
skola. Styrelsens verksamhet ökar elevernas delaktighet, men den erbjuder 
inte tillräckliga möjligheter att delta för varje enskild elev. 

Elevens möjligheter att delta och påverka främjar hens psykiska välbefin-
nande, handlingsförmåga och hälsa. Barnet ska få uppleva att hen kan på-
verka sitt liv och sin omgivning genom sina val och handlingar. Delaktigheten 
gör eleven mer självstyrande och stöder hens livshanteringsfärdigheter samt 
ökar motivationen att engagera sig i studierna och de gemensamma frå-
gorna i skolan.

Delaktighet – alla elevers rättighet
Läraren gör det möjligt för eleven att göra sin röst hörd och få sina behov 
tillgodosedda i de dagliga undervisningssituationerna, sysslorna och le-
karna. Detta möjliggörs till exempel genom att man i veckorutinerna inklu-
derar gemensamma samtalsstunder och verksamhetsmodeller som betonar 
delaktighet. Man kan kommunicera att barnet har blivit hört och förstått 
också med små gester och tecken. Man måste se till att eleverna ser att 
deras önskemål och behov förverkligas också i praktiken. Allt behöver inte 
genomföras, men även en liten förändring ger eleven en känsla av att hen 
blir hörd och är betydelsefull. Det väsentliga är att alla barn upplever att 
de är accepterade och viktiga medlemmar av sin gemenskap, till exempel 
sin klass. 

Att fundera på:

1. Vilka ingår i ditt 
sociala skyddsnät?

2. Vet dina elever vad 
personerna som ansva-
rar för elevvården i er 
skola heter och hur de 
ser ut? 

3. Hur gör du det möjligt 
för alla elever att delta i 
din klass?

• deltagande och 
inkludering i en 
gemenskap som är 
betydelsefull för en 
själv

• upplevelse av en 
genuin möjlighet att 
påverka i frågor som 
är viktiga för en själv

• upplevelse av att bli 
hörd

• gemensamma aktivi-
teter

I lagen om elev- och 
studerandevård betonas 
elevens delaktighet. Vad 
menas med delaktighet?
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Trygg gemenskap

Individ

Elevernas delaktighet 

Grupp Skola

• nyheter
• uttryckande av känslor/
tankar

• arbetssätt
• ordningsföljd på arbets-
uppgifterna

• trivsel i klassen
• stämning i klassen

• stämning i klassen och 
kamratfrågor

• trivsel i klassen
• teman
• aktuella ämnen
• arbetssätt
• gemensamma regler

• gemensamma regler
• gemensamma tillväga-
gångssätt och verksam-
hetsmodeller

• trivsel
• samarbete med elev-
vårdsgruppen

• temadagar

vuxna som initiativtagare och aktörer, 
barn som konsulter

barn som initiativtagare och vuxna 
som aktörer

vuxna som initiativtagare, 
barn som aktörer

barn som initiativtagare, 
planerare och aktörer

Elevernas delaktighet ska synas på individ-, grupp- och skolnivå. Barnen kan ha olika roller i planeringen och genomförandet 
av gemensamma frågor. I diagrammen har följande källa utnyttjats: Nousiainen L. & Piekkari U. 2007. Osallistuva oppilas, 
yhteisöllinen koulu. Koulun kehittämisen kansio. Undervisningsministeriet.
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Tips för att ge eleverna medinflytande 
Trivselteam
Klassen kan ha ett Trivselteam, som en gång i månaden samlar in klassens tankar och åsikter om bl.a. stämningen 
i klassen och trivseln i skolan. Åsikterna kan samlas in i en idélåda (se nedan) under månaden eller också kan man 
diskutera dem. Önskemålen och tankarna kan vidarebefordras till exempelvis läraren, styrelsen för skolans elev-
kår eller elevvårdsgruppen, beroende på innehållet. På så sätt kan fler elever i klassen aktivt påverka i skolfrågor. 

Idélåda
Gör i ordning en idélåda och placera den i klassrummet. I den kan eleverna lägga lappar med sina egna öns-
kemål och tankar i frågor som gäller deras skolgång. Lapparna kan ges olika färger, som berättar vems uppgift 
det är att fundera på det som nämns på
lappen. Frågorna som eleverna funderar på kan ges till elevvårdsgruppen för behandling (violetta lappar), till 
lärarkåren för beslut (gröna lappar), till elevkårsstyrelsen för övervägande (röda lappar), tas upp i den egna 
klassen för diskussion (gula lappar) eller diskuteras på tu man hand med läraren (blå lappar). Läraren går igenom 
innehållet i lådan med överenskomna intervaller, till exempel en gång i veckan. 

Agenter
Alla barn är agenter och har lov att ställa frågor och rätt att få svar. Barnen planerar och genomför olika upp-
gifter, genom vilka de får information och lyfter fram frågor som de vill påverka. Uppgifterna kan till exempel 
anknyta till följande ämnesområden:
• trivseln i klassen
• erfarenheter av mobbning och kompisfrågor
• inlärningsstilar och arbetssätt
• hobbymöjligheter
• skolmaten.

Aktuellt
Diskutera aktuella teman, till exempel en artikel i en dagstidning eller ett blogginlägg. Diskussionen kan föras av 
hela klassen tillsammans, till exempel under morgonsamlingen, eller i mindre grupper. Temat kan väljas på förslag 
av läraren eller eleverna. 

Kartläggning av elevernas tankar, behov och åsikter
Elevernas åsikter kan beaktas med hjälp av bland annat följande teman och frågor.  Det är viktigt att lärarna är 
beredda att göra förändringar utifrån elevernas respons, så att eleverna upplever att de blir hörda.  

Inlärningsstilar:
• Hur lär du dig bäst? (Till exempel genom att diskutera, lyssna, göra uppgifter självständigt, arbeta parvis, 
arbeta i grupp, vara aktiv och göra saker.)

• Vilka arbetssätt skulle du vilja att läraren använde oftare?

Ansvarstagande (till exempel för sammanhållningen i klassen, trivseln och läxorna):
• Vilken typ av uppgift skulle du vilja ta ansvar för i din klass?
• Läraren kan på egen hand eller tillsammans med klassen sammanställa en lista över uppgifter där alla får 
välja ut en uppgift som tilltalar dem. 

• Välj ut klassbossar genom att till exempel välja en boss från varje bordsgrupp. Bossarna kan ha ansvaret för 
att kontrollera de dagliga läxorna, dela ut material och skapa sammanhållning i klassen genom uppmuntran.

Vardagsval:
• Eleverna kan utnyttjas som hjälplärare under korta stunder. En elev kan hålla små undervisningssessioner för 
resten av klassen. Man kan till exempel göra detta till en fast punkt av läsordningen varje vecka.

• Läraren kan ordna situationer där eleven har valmöjlighet. De kan gälla arbetsmetoderna, uppgiftsinnehållet 
eller ordningsföljden på uppgifterna. Även om läraren fastställer gränserna och ger några alternativ upplever 
eleven ändå situationen som mer meningsfull och motiverande genom sina val.
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Övningar om det sociala skyddsnätet
Centrala inlärningsmål

• att lära sig var och hur man kan få hjälp om man själv eller en närstående 
person mår psykiskt dåligt

• att skapa sig en bild av vilka som ingår i ens eget sociala skyddsnät
• att förstå hur man kan stärka sitt sociala skyddsnät

1–2 3–4 5–6

3–4 5–6

Lektionen inleds

En lekfallskärm som socialt skyddsnät
Mål: att åskådliggöra varför det sociala skyddsnätet är viktigt: personerna som ingår 
i barnets sociala skyddsnät tar hand om barnet.
Material: en lekfallskärm och ett kramdjur, till exempel en nallebjörn.

Ställ er i en stor ring, så att lekfallskärmen är utbredd vid era fötter. Läraren ber eleverna fundera 
på vilka alla som tar hand om dem och vilka de kan berätta för om något tynger dem. Exempel på 
sådana personer är familjemedlemmar, släktingar, vänner, närstående vuxna, vuxna i skolan och vuxna 
på fritiden. Läraren kastar kramdjuret till någon i gruppen och namnger en av personerna i sitt sociala 
skyddsnät. Eleven som tog emot kramdjuret namnger nästa person och kastar kramdjuret vidare. Fortsätt 
på samma sätt tills alla har sagt namnet på en person i det sociala skyddsnätet. Till sist kastas kram-
djuret tillbaka till läraren, som ger eleverna lov att ta tag i kanterna på lekfallskärmen. Läraren kastar 
kramdjuret på lekfallskärmen och berättar att det nu är ett barn som de nyssnämnda medlemmarna 
av det sociala skyddsnätet tar hand om. Eleverna har i uppgift att hålla kramdjuret i rörelse så att det 
inte kan falla. Om kramdjuret faller lägger eleven som står närmast tillbaka det på lekfallskärmen. 
Då kan läraren säga att även om något skulle hända tar alltid någon av medlemmarna av det sociala 
skyddsnätet hand om barnet.

Arbete med temat

Sammanställ ditt eget sociala skyddsnät
Steg 1
Mål: att eleven ska bilda sig en uppfattning om och bli medveten om vilka som ingår i hens 
sociala skyddsnät.
Material: Kopior av bilagorna 7 (Mitt sociala skyddsnät) och 8 (Personer i det sociala skyddsnätet) till 
alla elever, saxar, lim.
Diskussionsinledning:
• Vilka är de personer som man kan tala med också om svåra saker?
• Varför kan det hjälpa att berätta om sina bekymmer för någon annan?

Fundera först tillsammans på vilka som kan ingå i det sociala skyddsnätet i hemmet, i skolmiljön och på 
fritiden. Det är viktigt att läraren lyfter fram skyddsnätet i skolan, dvs. elevvårdspersonalen (lärarna, 
skolgångsbiträdena, skolhälsovårdaren, skolkuratorn och skolpsykologen). Därefter får eleverna fundera 
på vilka som ingår i deras sociala skyddsnät. Alla elever klipper ut och klistrar in figurer i bilagan Mitt 
sociala skyddsnät och namnger dem. Ju viktigare en elev upplever att en mänsklig relation är, desto 
närmare sig själv ska hen placera personen i fråga. 
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Steg 2
Mål: Barnet ska bli medvetet om sin egen viktiga roll i någon annans sociala skyddsnät och känna till hur 
hen kan fungera som stöd för en annan person.
Diskutera att allas sociala skyddsnät ser olika ut. Antalet personer i de olika ringarna varierar från 
person till person. Också en enda person i det sociala skyddsnätet kan vara mycket betydelsefull.
Diskutera era roller i andras sociala skyddsnät.
• Du kan själv vara en viktig del av någon annans sociala skyddsnät. Hur kan du stöda en annan person? 
• Hitta parvis eller i grupper på färdigheter som behövs när man stöder andra. 

Det sociala skyddsnätet
Mål: att inse vilken betydelse det sociala skyddsnätet har för en person och bilda sig en 
uppfattning om vilka som kan ingå i barnets skyddsnät.
Material: ett garnnystan, en uppblåst ballong, knappnålar, bilaga 8, färgpennor och saxar.

Eleverna sitter i en ring. Läraren berättar att det sociala skyddsnätet består av alla personer som tar 
hand om en människa. Fundera med hjälp av övningen på vilka som skulle kunna ingå i barnets sociala 
skyddsnät. Läraren tar tag i garnändan, kastar nystanet till någon av eleverna i ringen och säger 
namnet på en vuxen person i barnets sociala skyddsnät, till exempel klassläraren. Eleven som tog emot 
garnnystanet gör likadant. När garnnystanet har varit hos alla deltagare och nätet ser tätt ut placerar 
läraren en ballong på nätet. Uppgiften är att hålla ballongen i rörelse, men ovanpå nätet. Om ballongen 
faller lägger eleven som sitter närmast tillbaka den på nätet. Då kan läraren säga att även om något 
skulle hända tar alltid någon av medlemmarna av det sociala skyddsnätet hand om barnet.

Fortsatt arbete: Lyft om möjligt gemensamt upp nätet på väggen och fäst det med hjälp av till exempel 
knappnålar (om det inte är möjligt rivs nätet upp i omvänd ordning). Använd bilaga 8 för att namnge 
och klippa ut personer att fästa i det gemensamma sociala skyddsnätet på väggen.

Lektionen avslutas

Håll kontakten med vännerna!
Mål: att förstå att kontakten med vänner och närstående inte sker av sig själv, utan att 
man måste sköta om vänskapsrelationerna.

Skriv ett brev, rita en bild eller ring ett samtal till en person från varje ring i det sociala skyddsnätet 
(hemmet, skolan, fritiden). Uppgiften kan även genomföras som hemuppgift. 

1–2 3–4 5–6

3–4 5–6





SJÄLVKÄNNEDOM

”Jag duger inte till något”, tänker Edvin ofta. Skolläkaren 
Kännman ordinerar stärkande av självkänslan i klassen. Klassen 
är perplex: vad i all världen betyder självkänsla? Hur stärker 
man den? Känsloagenterna kommer till hjälp och tar reda på 
vad det är fråga om.



50 © Föreningen för Mental Hälsa i FinlandMå bra tillsammans

SJÄLVKÄNSLA
Mål för läraren:

• att reflektera över vilka faktorer som inverkar på utvecklingen av ett barns självkänsla
• att inse att självkänslan utvecklas på olika sätt hos olika barn
• att förstå lärarens betydelse för utvecklingen av barnets självkänsla

Hur kommer en god självkänsla till synes hos ett barn?
Självkänslan inverkar på den psykiska hälsan, välbefinnandet och interak-
tionen med andra. Skolan har stor inverkan på utvecklingen av ett barns 
självkänsla. Barn- och ungdomsåren har en särskild betydelse för utveck-
lingen av självkänslan. Man kan säga att barnet är ett träd och självkänslan 
är trädets stam. Om trädet får växa under goda förhållanden utvecklar 
det en stark stam och stadiga grenar. En elev med god självkänsla har 
en inställning av förhoppningsfull tillit till sig själv, sin omgivning och sin 
framtid. En god självkänsla ger eleven lov att vara sig själv, leka i lugn och 
ro, uttrycka sin åsikt och även lyssna på andras åsikter. En god självkänsla 
hjälper barnet att fokusera på sina egna målsättningar och göra val som 
stämmer överens med barnets egna värderingar. När eleven är i balans 

med sig själv har hen inget behov av att sätta sig 
på andra. 

Självkänsla är inte detsamma som 
ett yttre självsäkert uppträdande 
eller socialt mod. Självkänsla är 
inte heller ren självsäkerhet och att 
se sig själv i positiv dager. Själv-
känsla är i stället till exempel en 
känsla av att vara bra och be-

tydelsefull för vuxna och barn i 
den närmaste kretsen. 
Att ha självkänsla 
innebär att man har 
självförtroende och 
sätter värde på sig 

själv, ser sitt liv som 
värdefullt och unikt, har 
förmåga att sätta värde 
på andra människor samt 
förmåga att uthärda miss-
lyckanden och besvikelser. 
Självkänslan påverkar en 
persons agerande och 
beslut. Följderna av age-
randet påverkar i sin tur 
självkänslan. Storleken på 
en persons självförtroende 
kan variera inom olika 
områden av livet.
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Självkännedom

Självkänslan utvecklas genom växelverkan 
En elevs jagbild och självkänsla påverkas i synnerhet av de människor och 
grupper som omger eleven. Det är avgörande för utvecklingen av själv-
känslan i vilken utsträckning eleven känner tillhörighet med till exempel sin 
vänkrets, klass, skola och familj. En trygg klassgemenskap är den bästa 
grogrunden för självkänslan i skolan. Att hamna utanför gruppen har nega-
tiv inverkan på självkänslan.

Om en elev till sin personlighet och sitt temperament är blyg och känslig 
måste läraren noga se till att barnets planer inte omintetgörs för häftigt 
och att eleven inte nekas för skarpt. Då kan eleven bli orolig för om hen 
är tillräckligt snäll och värdefull och om hen agerar på rätt sätt. Då kan 
det även senare, till exempel i puberteten, vara svårt för eleven att skilja 
verkliga saker som är viktiga för hen själv från andras behov. 

Andra barn är mer livliga och självständiga till personligheten och tem-
peramentet, och med dem behövs mer ovillkorliga gränser. Om en elev får 
förverkliga sina önskningar utan gränser kan hens självkänsla utvecklas på 
ett sådant sätt att den blir orealistisk. Det är viktigt att barnet får uppleva 
besvikelser i lämplig mängd, så att hen utvecklar en förmåga att uthärda 
också obehagliga känslor. Barnet ska redan tidigt få lära sig att respektera 
andra människor: man får inte avsiktligen göra andra illa eller retas. Barnet 
behöver erfarenheter av långsiktigt arbete. Att jobba för något är givande 
och skapar välbefinnande.

Lärarens beteende, sätt att förhålla sig till misslyckanden, stämningsska-
pande i klassen och handledning i sociala situationer inverkar på utveck-
lingen av elevernas självkänsla. Lärarens verbala och icke-verbala respons 
inverkar på hur eleven bedömer sig själv och på hens förväntningar på sig 
själv. En varm och uppskattande blick från en vuxen stärker barnets tilltro 
till sig själv.
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• Lär känna din elev. Bli medveten om hens tem-
perament: ett tillbakadraget barn innebär att 
du ställs inför andra utmaningar än med ett 
utåtriktat barn.

• Lär känna dig själv. Vilken slags vuxen vill du 
vara för dina elever? Vilka är dina styrkor och 
stötestenar?

• Sätt värde på din elev. Se uppskattande på hen 
och lyssna på vad hen säger. Avbryt inte eleven 
och tro inte att du vet bättre vad hen har på 
hjärtat eller vad hen behöver.

• Man kan inte och behöver inte heller skydda 
eleven mot alla stötar. Förmågan att uthärda 
konflikter och lita på att man klarar av situatio-
nen utvecklas genom erfarenheter. Besvikelserna 
och problemen får inte vara för många i förhål-
lande till framgångsupplevelserna och eleven 
får inte lämnas ensam med för stora frågor.

• En vanlig, vardaglig dag innehåller flera situ-
ationer där man kan uppmuntra och berömma 
eleven. Ett gott uppförande och en fungerande 
vardag behöver inte ses som självklarheter. 

• Ge din elev uppgifter som lämpar sig för hens 
ålder, och låt hen ta ansvar för dem. Framgång 
föder välbefinnande.

• Var modig nog att ärligt säga som det är till din 
elev om det är något du inte vet eller kan. Be 
om ursäkt om du blir arg och säger något fult 
och förklara varför du blev upprörd. Troligtvis 
var det även flera andra faktorer än sådana 
som beror på eleven som ledde till att du 
förlorade tålamodet.

• Öva på emotionella färdigheter med dina 
elever varje dag. Utnyttja ögonblick där de 
emotionella färdigheterna kan stärkas. Lär dina 
elever att man har lov att uttrycka känslor och att 
man inte behöver vara rädd för dem. Varken 
barn eller vuxna behöver skämmas för att de 
gråter. 

• Håll dock ovillkorligen fast vid att dina elever 
inte får skada någon, varken sig själva eller an-
dra, eller ha sönder något med avsikt. Det finns 
många situationer där man kan vara flexibel och 
förhandla. Frågor som gäller säkerheten är inte 
förhandlingsbara.

• Öva även själv på att uthärda den osäkerhet, 
spänning och sorg som är förknippad med 
vardagen och människolivet. Det är inte farligt 
att ibland vara orolig, trött eller ledsen.  

• Förstärk den trygga atmosfären och gruppandan i 
din klass varje dag.

HUR KAN DU SOM LÄRARE HJÄLPA EN ELEV ATT UTVECKLA  
EN POSITIV SJÄLVKÄNSLA?

Källor:
Aho, S. & Laine, K. 2002. Minä ja muut. Kasvaminen sosiaaliseen vuorovaikutukseen. 
Helsingfors: Kustannusosakeyhtiö Otava.
Cacciatore, R., Korteniemi-Poikela, E., Huovinen M. (2009). Miten tuen lapsen ja 
nuoren itsetuntoa? Helsingfors: WSOY.
Keltikangas-Järvinen, L. 2004. Hyvä itsetunto. Borgå: WSOY.
Toivakka, S. & Maanola, M. 2012. Itsetunto kohdalleen! Harjoituksia itsetuntemuksen 
ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen. Jyväskylä: PS-kustannus.

Att fundera på:

1. Hur uttrycker du för 
alla elever i din grupp 
att du värdesätter dem 
precis som de är?

2. På vilka sätt stärker 
du barnens självkänsla i 
klassen?

3. Vilken slags förebild 
är du för eleverna i 
fråga om självkänsla?

Omarbetning utifrån Mannerheims Barnskyddsförbunds webbplats Vanhempainnetti.
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Övningar för att stärka självkänslan
Centrala inlärningsmål

• att stärka självkänslan
• att lära sig att namnge sina styrkor
• att lära sig att ge och ta emot positiv respons

Lektionen inleds

Jag med!
Mål: att identifiera sina styrkor. 
Sitt på stolar i en ring. Barnen får i tur och ordning ställa sig upp och säga en sak som de kan 
eller är bra på, till exempel ”Jag kan simma”. Om andra i gruppen kan samma sak ställer de sig också 
upp och säger: ”Jag med!”

Bekännelser
Mål: att vänja sig vid att berätta om sina styrkor.
Eleverna rör sig i rummet till musik, till exempel genom att hoppa på ett ben, gå kräftgång, 
krypa, hålla ihop knäna eller röra sig som en robot. När läraren dämpar musiken ska eleverna rikta sitt 
svar på lärarens fråga till den första personen som kommer emot. Sätt på musiken igen och fortsätt på 
samma sätt. 
Frågor:
• Vilken är din favoritsysselsättning på fritiden?
• Nämn en sak som du är bra på!
• Vilken är din bästa sida som kompis?
• Vilken färdighet lärde du dig senast?
• Vem gav du senast uppmuntran eller beröm?
• Vad har du någon gång fått beröm för?
Med den sista kamraten kan eleverna diskutera 
hur övningen kändes och vilka tankar den väckte. 
Övningen kan även sammanfattas genom att hela klassen 
diskuterar gemensamt.

Uppmuntringshänder
Mål: att ge och få positiv respons.
Övningen passar för en grupp med bra gruppanda. Skapa ett tomt utrymme i klassen för 
aktiviteten. Läraren ber eleverna lägga en hand på axeln på den klasskamrat som svaret 
passar in på. Till sist får eleverna hitta på frågor.  
Frågor:
• Vem kan lyssna om du är förargad?
• Vem skulle kunna hjälpa dig med matteläxan?
• Vem uppmuntrar andra på gymnastiklektionerna?
• Vems historier lyssnar du särskilt gärna på?
• Vem skulle du helst planera ett skådespel tillsammans med?
• Vem skulle du vända dig till om du vill be någon rita ett gratulationskort åt dig?

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4
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Arbete med temat

Jaghäftet
Mål: att sammanställa självkänsloövningarna i ett häfte som stärker jagbilden.
Övningar som anknyter till självkänslan kan sammanställas i ett separat häfte, ett jaghäfte, som 
fylls på under hela lågstadiet. Häftet ger möjlighet att observera hur jagbilden byggs upp 
under olika åldrar, och det är trevligt att läsa den goda respons som man har fått under tidigare år.

Vilka goda tankar tänker folk om dig?
Mål: att lägga märke till att det finns mycket gott hos en själv som andra sätter värde på.
Skriv ner svaren i Må bra-häftet!
1. En kompis pratar gott om dig. Vilka slags saker tror du att hen nämner? 
2. En nära släkting (faster/moster, farbror/morbror, farmor/mormor eller någon annan) talar gott om 
dig. Vad säger hen om dig? 
3. Hurdan tycker ditt sällskapsdjur att du är? Om du inte har något sällskapsdjur kan du tänka dig 
att du har ett!
4. Fyll i: Jag tycker själv att jag...

Uppmuntringsbrev från en hemlig vän
Mål: att öva på att ge positiv respons och fundera på dess betydelse.
Dra lott om en egen hemlig vän till varje elev och låt eleverna skriva ett uppmuntringsbrev till 
hen. Varför är klasskamraten i fråga en bra person eller en trevlig kompis? Vilka andra positiva 
saker skulle du kunna säga om personen i brevet? Brevet kan avslutas med en uppmuntrande mening, 
till exempel ”Det är trevligt att ha dig i klassen!” Avslutningsvis kan alla elever berätta vad i brevet som 
värmde dem mest och gjorde dem på gott humör. Diskutera till sist varför det är viktigt att uppmuntra 
andra och ge dem god respons.
Tips: eleverna kan även skriva ett uppmuntringsbrev till sig själva!

Må bra-tallrikar och jagdikt
Mål: att ge och få positiv respons.
Tejpa fast en papperstallrik på varje elevs rygg och låt de andra eleverna skriva positiv 
respons på den. Glad musik kan spelas i bakgrunden. 
När tallrikarna är fullskrivna får eleverna hitta på en dikt – i fri form eller på rim – på temat ”jag”. 
Eleverna kan använda det som har skrivits ner på tallrikarna i dikterna. Dikterna kan vara på rim, en 
raplåt eller obundna eller till exempel en haikudikt, som är uppbyggd av tre versrader: den första har 
fem stavelser, den andra sju och den tredje fem (5-7-5). Exempel på en haikudikt:
Jag är så trevlig,
en pålitlig klasskompis.
En toppensyster. 

Berömkort
Mål: att få god respons av familjen.
Material: kort till varje barns familj
Under ett föräldramöte får barnets förälder/vårdnadshavare skriva ett berömkort till 
sitt eget barn, där hen ger barnet god respons och uppmuntran. Kortet lämnas i barnets skolbänk. På 
morgonen hittar eleven berömbrevet i sin bänk.

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6
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Jag är en bra person!
Mål: att se sig själv som en beundransvärd person.
Material: en kamera.
Eleverna får planera och förverkliga ett fotografi av sig själva, där temat för bilden är Världens härli-
gaste flicka/Världens bästa person/Världens mest fantastiska pojke. Förbered bilden genom att ta med 
fotorekvisita och välja fotograferingsmiljö, bildvinkel och pose så omsorgsfullt som möjligt. Fotografierna 
kan sättas upp på en vägg i klassen och arrangeras till en utställning inför ett föräldramöte. 

Du är en stjärna!
Mål: att ge och få positiv respons.
Förberedelser: läraren skriver ner elevernas namn på papperslappar och placerar dem i tre 
olika lotterikärl. 
Material: kraftigt, gult eller silverfärgat papper och saxar samt en stjärnmall. 
Varje elev klipper ut en stjärna åt sig ur kraftigt papper och skriver sitt namn i mitten av den. Sätt fast 
stjärnorna på väggen. Lotta ut tre klasskamrater åt varje elev. Därefter ska eleven skriva positiv respons 
på dessa klasskamraters stjärnor.

Lektionen avslutas

Lillfingerrespons
Mål: att ge och få positiv respons och på så sätt skapa en accepterande atmosfär där man 
visar varandra omsorg.
Ställ er i en ring i så slumpmässig ordning som möjligt. Bilda en krok med lillfingrarna och haka fast dem i 
lillfingret på personen intill. Läraren inleder responsrundan genom att säga något positivt om eleven som 
står till höger om läraren. Därefter får den eleven i sin tur säga något positivt om eleven på sin högra 
sida. Fortsätt på samma sätt tills alla har fått ge och ta emot positiv respons.

Solstrålar
Mål: att identifiera sina styrkor och få positiv respons också av läraren och familjen i ett 
trepartssamtal (till exempel under en föräldrakvart).
Eleven ritar en sol med cirka tio strålar på ett papper. Eleven skriver sitt eget namn mitt 
på solen och namnger 3–5 av sina styrkor på solstrålarna. Därefter skriver läraren in tre av elevens 
styrkor på solstrålarna. Solen inkluderas i trepartssamtalet, och föräldrarna får fylla i de kvarvarande 
solstrålarna med elevens styrkor.

Pärlrespons
Mål: att ge och få positiv respons, som man senare kan dra sig till minnes och hämta kraft ur.
Material: minst lika många pärlor som antalet elever för varje responsomgång.
Varje elev får ta en pärla ur skålen och ge den till vilken klasskamrat hen vill, samtidigt som 
hen ger klasskamraten positiv respons: ”Jag ger dig den här pärlan, eftersom...” Principen är att varje 
elev ska ge och få en pärla. Övningen kan enligt övervägande genomföras tillsammans, så att hela 
klassen hör, eller i mindre grupper. Pärlresponsen kan till exempel ges under den sista lektionen på 
fredag i tre veckors tid, och varje gång får eleverna dra sig till minnes vilken god respons respektive 
pärla påminner om. Eller också kan eleverna med tiden samla ihop så många pärlor att det räcker till 
ett helt armband!

Obs! Dockteatermaterialet innehåller ett tema med rubriken Självkänsla och uppmuntran. 

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6

3–4 5–6
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Självkännedom, personlighet och temperament
Självkännedom innebär att man är medveten om och känner sin egen kropp, 
sina tankar och sina känslor. Att känna sig själv är en förutsättning för en 
god och sund självkänsla.  Genom självkännedom lär man sig att lyssna på 
och förstå sin egen kropp, sina känsloreaktioner och sina funktionssätt samt 
att acceptera sig själv precis som man är.  Att identifiera sina svagheter 
och styrkor hjälper en att utvecklas och hitta ett meningsfullt liv.  När man 
känner sig själv kan man göra livsval som passar en och är rätt för en själv. 
Ett barn lär sig till exempel att välja fritidsintressen och arbetsmetoder som 
passar hen själv. Självkännedom hjälper en att identifiera sina egna gränser 
och främjar den egna motivationen och orken samt den psykiska hälsan.

En persons självkännedom utvecklas under hela livet. Vi söker svar på 
följande frågor under olika skeden av livet, men i synnerhet i barndomen 
och ungdomen: Vem är jag? Hurdan är jag? Vart hör jag? För vem är jag 
viktig? Hur ser andra mig? Hur mår jag just nu? Hurdan är min kropp? 
Vilka känslor och tankar upplever jag? Hur agerar jag i olika grupper? Hur 
uttrycker jag mig själv och mina tankar? Vad njuter jag av? Vad kan jag? 
Vad eftersträvar jag och vad drömmer jag om? Vad sätter jag värde på? 
Vilken är min livsuppgift? 

TEMPERAMENTET ÄR EN DEL AV PERSONLIGHETEN
Mål för läraren:

• att bli medveten om elevernas olika temperament och deras inverkan på inlärningen 
• att komma till insikt om vilken inverkan temperamenten har när man bemöter eleverna,  

ger dem respons och bedömer dem
• att fästa uppmärksamhet vid den egna personlighetens betydelse i undervisningsarbetet
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Personlighet
Personligheten påverkas av många faktorer, som kultur, moraliska normer, värderingar, uppfostran, livs-
erfarenhet, målsättningar, vanor och seder. Temperamentet är en del av en människas personlighet. Med 
temperament förstås medfödda, individuella tendenser eller förmågor att reagera på ett visst sätt. Det 
medfödda temperamentet kommer till synes i en persons sätt att agera, men till följd av uppväxten, 
hjärnans utveckling och uppfostran kan temperamentet i viss mån förändras under utvecklingen från baby 
till vuxen. En person kan även lära sig att behärska sitt temperament.

Temperamentet är en helhet som bildas av flera karaktärsdrag
Temperamentsdragen ses som ett kontinuum (se nedan). Temperamentet beskrivs ofta med graderna 
”högt” och ”lågt”, inte värderande med orden ”bra” eller ”dåligt”. Inget temperamentsdrag är i sig själv 
bättre än något annat, utan upplevelsen av dem beror på de förväntningar som omgivningen skapar. Ett 
barn kan alltså till exempel ha hög aktivitetsnivå eller låg uthållighet.

sensibilitet eller känslighet
anpassningsförmåga/flexibilitet
öppenhet vs. tillbakadragenhet

uthållighet
sinnesstämning
aktivitetsnivå

störningsbenägenhet
upplevelse av känslors intensitet

regelbundenhet, behov av regelbundenhet, förutsägbarhet

PERSONLIGHETTEMPERAMENT

HÖGLÅG

Källa: Erkko, A. & Hannukkala, M. 2013. Psykisk hälsa som livskraft. Föreningen för Mental Hälsa i Finland.

• Med temperament avses en persons medföd-
da förutsättningar och läggningar, som avgör 
hur personen beter sig och reagerar på olika 
saker. 

• Temperamentet förklarar varför vissa är lätta 
att entusiasmera, varför andra är rädda i 
nya situationer eller varför en del behöver 
spänning i livet, medan andra är nöjda med 
den bekanta och trygga vardagen utan 
förändringar. 

• Temperamentet består av olika drag som 
varje människa har ett individuellt antal av. 
Exempel på temperamentsdrag är social 
förmåga, driftighet och anpassningsbarhet. 

• Temperamentet är det som gör att varje 
person är en individ redan från början och 
genom hela livet. 

• Personligheten utvecklas som en följd av 
samverkan mellan temperamentet och om-
givningen, och i synnerhet samverkan mellan 
barnet och föräldrarna. 

• Med personlighet avses individens hela väsen 
med alla de fysiska, sociala, psykiska och 
själsliga sidor som hör ihop med den mänskli-
ga naturen. 

• I personligheten ingår bland annat jaget, 
jagbilden, självkänslan, värderingarna, moti-
vationen, de etiska målsättningarna samt den 
social förmågan och handlingsmodellerna.

• Trots att personligheten är sammansatt 
av många olika delar och trots att olika 
situationer ställer olika krav på jaget är 
beständighet kännetecknande för en sund och 
frisk person.

• Personligheten utvecklas fortfarande även i 
vuxen ålder. 
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Inlärning, skolframgång och temperament
Temperamentet är direkt kopplat till inlärningsstilen. Skolsystemet ser ut att 
gynna elever med låg aktivitetsnivå och låg störningsbenägenhet samt hög 
flexibilitet. Till exempel korrelerar framgång i matematik och rättstavning 
inom modersmål med hög uthållighet samt låg störningsbenägenhet och låg 
aktivitetsnivå. Temperamentet ser däremot inte ut att ha någon inverkan på 
skoluppgifter som kräver att eleven producerar nya idéer och hittar nya 
betydelser. 

Det starkaste sambandet mellan en elevs temperament och hens skolfram-
gång finns i den omständigheten huruvida läraren är medveten om elevens 
temperament och inlärningsstil. Med mångsidiga undervisningsmetoder och 
inlärningsmiljöer får både lärare och elever uppleva glädjen i framgång 
och inlärning.

Man kan sätta sig in i elevernas temperament med hjälp av 
föräldrarna

Ibland är det svårt att förstå varför en elev inte lär sig, och det kan även 
få läraren att känna sig misslyckad och till och med uppleva mindervär-
deskänslor. Detta inverkar också lätt på hur läraren bedömer eleven och 
vilken slags relation som uppstår mellan dem. Ibland beror överdriven 
stränghet, likgiltighet eller inkonsekvens gentemot en elev på just en för-
svarsmekanism som har utlösts till följd av en mindervärdeskänsla. 

Forskning visar att hög uthållighet, öppenhet och anpassningsförmåga 
passar ihop med skolans förväntningar och därför syns i skolframgången. 
Ibland döljer temperamentsdragen fakta: läraren kan tro att en elev som 
till temperamentet är sällskaplig är mycket omtyckt, trots att hen kanske 
inte har en enda riktig vän. En elev med hög aktivitetsnivå kan anses vara 
en bråkstake, trots att hen bara är energisk. En elev som värms upp lång-
samt och har låg anpassningsförmåga kan i sin tur stämplas som lat eller 
oföretagsam.

Det är en god idé att sätta sig in i elevens temperament för att undvika 
missuppfattningar av det här slaget. Här kan gemensamma diskussioner 
med föräldrarna vara till hjälp. Genom att lärarna och föräldrarna sam-
arbetar kan barnet lära sig att bli medvetet om sina handlingar och kont-
rollera dem bättre. Det lönar sig att satsa på framgångar, eftersom varje 
framgång förbättrar barnets självkänsla och stärker hens tilltro till att man 
kan klara av utmaningarna i livet tillsammans.

Beakta olika inlärningsstilar
Peter Honey och Alan Mumford har delat in inlärningsstilarna i fyra kategorier.
 
Typiskt för deltagaren är att testa allt, handla först och tänka efter först 
efteråt. Hen älskar omväxling och vill att ämnena avhandlas i rask takt. 
Deltagaren klarar av att tala och agera samtidigt. 

Genomföraren utför gärna praktiskt arbete, där hen får tillämpa det hen 
har lärt sig i praktiken. Genomföraren är duktig på att komma ihåg detal-
jer, formler och regler och vill ha tydliga anvisningar. Hen sätter värde på 
omedelbar respons.

Inlärningsstilarna kan beaktas 
i undervisningen på många 
olika sätt, till exempel med 
mångsidiga undervisnings-
metoder och sätt att ge an-
visningar, sittordningar, grup-
pindelningar och inredning i 
klassen.

Inlärningsstilen påverkas 
förutom av temperamentet 
även av benägenheten att 
lära sig via vissa sinnen. Vid 
valet av undervisningsmeto-
der är det viktigt att beakta 
såväl visuella, som kinestetis-
ka, auditiva och taktila inlära-
re. Det är bra att genomföra 
undervisningen också på sätt 
som inte faller sig så naturliga 
för läraren själv. Våga prova 
på nya metoder.

Elever kan ha många slags in-
lärningssvårigheter, till exempel 
problem med den motoriska 
koordinationen. den språkliga 
utvecklingen eller gestaltandet. 
Svårigheterna kan komma 
till uttryck i läsningen och 
räknandet eller till exempel i 
koncentrationsförmågan och 
uppmärksamheten. Allmänt, 
intensifierat och särskilt stöd 
garanterar att alla barn får 
stöd som motsvarar deras ut-
vecklingsnivå och individuella 
behov i skolan. Vid inlärnings-
svårigheter stöds barnets 
självkänsla och psykiska hälsa 
av att svårigheterna upptäcks 
tidigt och barnet får rätt slags 
stöd. Varje barn har rätt till 
inlärningsglädje.
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Att fundera på:

1. Hur ser tempera-
mentsprofilen ut i din 
klass?

2. Vilket slags tempe-
rament har du?

3. Hur kommer olika 
inlärningsstilar till sy-
nes i din undervisning?

Källor:
Hirvonen, R. 2013. Children’s achievement behaviors in relation to their skill development 
and temperament. Doktorsavhandling. Jyväskylä studies in education, psychology and 
social research (480). Jyväskylä universitet.
Ikonen, P. 2011. Oppimistyylien tunnistaminen eriyttämisen apuna. Diabildserie inom Vanda 
stads Veso-utbildning.
Keltikangas-Järvinen, L. 2006. Temperamentit ja koulumenestys. Helsingfors: WSOY.
Keltikangas-Järvinen, L. 2008. Temperamentti. Ihmisen yksilöllisyys. Helsingfors: WSOY.
Toivakka, S. & Maanola, M. 2013. Itsetunto, -tuntemus ja temperamentit. Utbildningsdia-
bilder under kursdagen Doktum för nätverkslärarna inom projektet Mielenterveystaidot 
alakouluun.
Toivakka, S. & Maanola, M. 2012. Itsetunto kohdalleen! Harjoituksia itsetuntemuksen ja 
vuorovaikutustaitojen oppimiseen. Jyväskylä: PS-kustannus.
Leino, A.-L. & Leino, J. 1990. Oppimistyyli: teoriaa ja käytäntöä. Helsingfors: Kirjayhtymä. 

Observatören lyssnar på och iakttar de andras verksamhet. Hen är efter-
tänksam och benägen att vara försiktig, ibland även nervös. Observatören 
behöver tid för inlärningen och möjlighet att slutföra sitt arbete i lugn och 
ro. Hen verkar hellre i bakgrunden än i händelsernas centrum.

Slutledaren fokuserar på att dra logiska slutsatser. Hen njuter av att ar-
beta ensam. Hen är självstyrande och kritisk och benägen att hemfalla åt 
perfektionism. Slutledaren trivs inte i emotionella situationer. Hen vill ha 
intellektuella utmaningar och njuter av att resonera. 



60 © Föreningen för Mental Hälsa i FinlandMå bra tillsammans

Temperamentsuppgift
Centrala inlärningsmål

• att förstå att man är unik
• att acceptera sitt temperament och se dess styrkor

Temperamentstotem
Mål: att få uppleva sitt temperament som en styrka och förstå de egna egenskapernas inverkan 
på inlärnings- och interaktionssituationer.

Material: en kopia av bilaga 10 till alla elever, saxar, A4-ark och lim samt färgpennor.
Läraren visar en projektion av exempeltotemet och totemdjuren och dikterna i bilaga 10. Läraren be-
rättar att exempeltotemet återspeglar en fiktiv elevs medfödda benägenhet att agera på ett visst sätt i 
olika situationer och att dessa benägenheter även inverkar på elevens inlärning. Målet med lektionen är 
att eleverna ska förstå att de är unika och att de ska få göra en egen totempåle utifrån sina egenskaper. 
Diskutera exempeltotemet, jämför djuren på det med djurdikterna och fundera på hur exempelelevens 
egenskaper inverkar på arbete i grupp, arbete som kräver koncentration och aktiviteter i en bullrig lokal. 

Bilaga 10 innehåller bitar som eleverna kan använda för att bygga upp ett eget totem. Klipp längs de 
streckade linjerna. Dikterna berättar vilka slags egenskaper det är fråga om. Uppgiften är att klippa 
ut och klistra in de djurfigurer som bäst beskriver en själv så att de bildar en totempåle. Eleverna kan 
klippa ut dikterna och klistra in dem bredvid totempålen som en påminnelse om de egenskaper de syftar 
på. Eleverna kan även färglägga sin totempåle. 

Sammanfattning av totemuppgiften: varje elev får självständigt fundera på hur hens egenskaper inverkar 
på till exempel arbete i grupp, arbete som kräver koncentration och aktiviteter i en bullrig lokal. Kan 
eleven själv påverka sitt agerande i dessa situationer och hur? Vad tycker eleven är det mest tilltalande 
sättet att lära sig saker på?

Tips: 
• Totempålarna kan lamineras till bokmärken: på den ena sidan finns totempålen och på den andra djurdikterna.
• Intill totempålen kan eleven skriva en egen dikt på temat Jag är... 
• Läraren kan göra en egen totempåle och använda den för att redogöra för sina egenskaper och sina sätt att 
lära sig.

• Elevens totem kan användas som diskussionsunderlag under en föräldrakvart.

1–2 3–4 5–6
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EXEMPELTOTEM
”JAG ÄR KÄNSLOSAM OCH BLYG. JAG TYCKER OM ATT GÖRA SAKER I MIN EGEN TAKT. JAG GÖR LÄTT 
IAKTTAGELSER, JAG LÄGGER MÄRKE TILL DOFTER OCH LJUD. JAG KONCENTRERAR MIG INTE GÄRNA PÅ 
EN UPPGIFT SÄRSKILT LÄNGE. MIN TOTEMPÅLE SKULLE SE UT SÅ HÄR.”

© Föreningen för Mental Hälsa i Finland





KÄNSLOR

Arja hetsar ofta upp sig. Klassen har också fått nog av Arjas 
vredesutbrott. Rektor Fred Lugn ställer ett hårt krav: Arja måste 
öva på självbehärskning. Självbehärskning – vad är det? Hur kan 
man behärska sig själv? Känsloagenterna kommer till hjälp och tar 
reda på vad det är fråga om.
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Emotionella färdigheter och emotionell begåvning
Känslor och emotionella färdigheter är av central betydelse för den psykis-
ka hälsan. Att vi genomlever, accepterar och uttrycker våra känslor på ett 
konstruktivt sätt hjälper oss att uppnå våra målsättningar och att skapa och 

upprätthålla mänskliga relationer. Goda emotionella färdigheter är 
även en central del av goda interaktionsfärdigheter. Att 

undertrycka känslor förbrukar däremot resurser och 
begränsar tänkandet. Man känner även till att det 

finns ett samband mellan undertryckande av käns-
lor och uppkomsten av vissa fysiska och psykiska 
sjukdomar.

Emotionell begåvning kan definieras som en 
del av den sociala intelligensen och de kognitiva 
förmågorna. En person med emotionell begåvning 
försöker identifiera sina känslor och beakta sitt 
eget och andras känsloläge vid problemlösning 
och beteendereglering. Emotionell begåvning 
innebär alltså en förmåga att utnyttja den in-
formation som känslorna förmedlar. Emotionell 
begåvning innebär även förmåga att få distans 
till sina egna känslor samt förståelse för att man 

inte behöver reagera på varje känsla. 

KÄNSLOFOSTRAN
Mål för läraren:

• att förstå hur de emotionella färdigheterna stärker den psykiska hälsan
• att få kunskap och verktyg för att lära ut emotionella färdigheter
• att få motivation att utveckla sina egna emotionella färdigheter som lärare 

Färdigheter i att identifiera, 
reglera, uttrycka och sätta ord 
på känslor kallas emotionella 
färdigheter. 
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Känslor

Känslofostran enligt åldersnivå
Undervisningen i emotionella färdigheter och övandet på dessa i skolan 
börjar redan den första skoldagen. Även om man kan öva på olika emo-
tionella färdigheter i alla åldrar ska kravnivån dock följa utvecklingen av 
barnets kognitiva tänkande samt hjärnans och kroppens biologiska mog-
nadsfaser. Känslofostran inleds med övningar i att identifiera, namnge och 
uttrycka de egna känslorna.  I takt med att färdigheterna ökar kan man 
därefter gå vidare och fördjupa sig i identifiering av andras känslor, empa-
ti, lyssnande på kroppens och sinnets budskap samt hantering av impulser 
och svåra känslor.

Läraren som känslofostrare
Barn lär sig känslor genom iakttagelser, identifiering och upplevelser. Elever-
na observerar hur läraren uttrycker och hanterar sina olika känslor. Läraren 
är också alltid en känslomodell för sina elever. Det är lärarens fostrande 
uppgift att genom sitt eget agerande styra vad eleven eller klassen känner: 
läraren lugnar ner, tröstar, underlättar och omhändertar den emotionella 
belastningen och uppmuntrar samtidigt barnens glädje och fröjd.

Genuina och ärliga känsloyttringar mellan barnet och den vuxna kan 
kallas för emotionell ärlighet. Hemlighetsmakeri eller låtsande ingår inte i 
emotionell ärlighet. Däremot inkluderar emotionell ärlighet att man reglerar 
sättet att uttrycka sina känslor och är finkänslig. Just därför är det viktigt att 
läraren är medveten om sina känslor och kan reglera dem, så att hen inte 
låter dem gå ut över andra människor.

Att läraren identifierar och uttrycker sina känslor stöder hens motivation, 
energinivå och välbefinnande. I en skola med öppen känsloatmosfär mår 
alla i arbetsgemenskapen bättre och elevernas skoltrivsel ökar.

”Varför lär man 
sig emotionella 
färdigheter?”

”Så att man inte 
ska ta ut starka 
känslor på andra 
som vuxen.”

”Så att man kan 
berätta för an-
dra...så att andra 
vet varför man 
kanske är tyst eller 
på dåligt humör.” 
pilotelever
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Salovaara, R. & Honkonenm, T. 2008. Tunteella. Tukioppilastoiminnan koulutusmate-
riaali tunteista ja niiden ilmaisemisesta. Mannerheims Barnskyddsförbund. 
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Personality 9, 185–211.

Att fundera på: 

1. När uttryckte du 
senast dina känslor i 
ord för eleverna?

2. Hur hjälper du dina 
elever med utveckling-
en av de emotionella 
färdigheterna?

3. Vilket slags exempel 
utgör du för dina 
elever när det gäller att 
identifiera och uttrycka 
känslor?

• är medveten om, namnger och hanterar sina känslolägen som en vuxen 
 
• handleder barnen och ungdomarna i att bemöta, namnge och reglera sina känslor

• respekterar barnets gränser och accepterar hens individuella mognadsprocess

• försöker identifiera de bakomliggande orsakerna till sina känslor om en elev genom sitt 
beteende upprepade gånger väcker starka känslor hos hen

• identifierar de känslor som väcks hos hen i samtal som förs med barnen och deras föräldrar 
och agerar professionellt i situationen

• sköter i egenskap av fostrare om sitt välbefinnande på det psykiska, fysiska, sociala och 
andliga planet

• styr vid behov barnet till elevvården för stöd och hjälp

• får för egen del tillräckligt stöd och möjlighet att hantera de känslor som väckts inom arbe-
tet, till exempel genom en kamratgrupp, ett professionellt team och arbetshandledning.

EN MEDVETEN KÄNSLOFOSTRARE

Omarbetning utifrån följande källa: Lankinen 2011
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Lektionen inleds

Kasta ett leende
Mål: att öva på att uttrycka känslor.
Eleverna och läraren sitter i en ring. Läraren använder handen för att gripa tag i en känsla 
som svävar i luften och överför sedan känslan, till exempel rädsla, till sitt ansikte. Efter ett 
ögonblick torkar hen bort känslan med handen och kastar den till en elev, som i sin tur griper tag i 
känslan med handen och överför den till sitt ansikte. Fortsätt på samma sätt tills ni vill byta ut känslan 
mot en annan. Tips: den här övningen kan knyta an till en bok eller en berättelse som ni har läst i klassen. 
Exempel på känslor: 
• glädje över att se en vän
• känsla av avsky vid åsynen av en råtta, orm, spindel eller något annat som du avskyr
• sorg över att en vän berättar att hen ska flytta
• spänning innan berg-och-dal-banan startar

Känslan växer och minskar
Mål: att skapa en ledig stämning och ta mod till sig när det gäller att uttrycka känslor. 
Eleverna och läraren står i en ring. Kom först överens om en känsla (exempel finns i föregående övning). 
Den första eleven uttrycker känslan mycket försiktigt med sin kropp och sin röst, så försiktigt att det knappt 
syns. Nästa elev uttrycker samma känsla en aning starkare, den tredje ännu starkare och så vidare, tills 
nästa elev som står på tur känner att känslan inte längre kan förstärkas. Samma sak upprepas tvärtom, 
dvs. så att den första uttrycker den överenskomna känslan så starkt som möjligt, medan följande elever 
gradvis minskar känsloyttringen. Tips: läraren bör leda övningen så att den framskrider i ett ganska 
snabbt tempo: att en enskild elev uttrycker känslan ”för” svagt eller ”för” starkt har ingen betydelse. Det 
viktigaste är att ha roligt och få uppmuntran i fråga om att uttrycka känslor!

Känslor i en hiss
Mål: att skapa välbehag genom en rolig uttrycksövning och att bli fri att uttrycka 
olika känslor i den egna gruppen.
Eleverna får röra sig fritt i rummet till musik. När en klocka klingar ska eleverna forma små grupper 
med klasskamraterna i närheten och bilda stillbilder, dvs. statyer, av emotionella situationer i en hiss. Till 
exempel:

Övningar i emotionella färdigheter
Centrala inlärningsmål

• att lära sig identifiera, uttrycka och namnge känslor
• att förstå att alla känslor är tillåtna 
• att introducera tankemodellen ”acceptera känslan, kontrollera beteendet”

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6

3–4 5–6

• tre stressade affärsmän som är sena till nästa 
möte

• fyra självsäkra och självmedvetna toppmodeller 
som ska bli fotograferade 

• två rädda patienter på väg till en tandläkarmot-
tagning 

• en mamma och två barn i ett öppet gräl
• en elev som ångrar sitt dåliga uppförande och 

som är på väg till rektorn för ett samtal
• ett frieri i en hiss: den ena friar till den andra, 
båda är förälskade i varandra

• ett helt fotbollslag (alla deltagare) som är 
besvikna över den match de nyss har spelat

• ett segerrusigt fotbollslag (alla deltagare): laget 
har överraskat sig själva och precis vunnit över 
sin värsta motståndare
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Känsloväggen
Mål: att öva på att identifiera och uttrycka känslor. 
Övningen genomförs i en sal eller ett annat utrymme där det finns plats att röra sig. Kom överens om 
vilken vägg som är känsloväggen. Kom överens om en känsla som alla känner till och som ni vill undersö-
ka, till exempel förargelse, irritation, framgång eller beundran. Ju starkare du har upplevt den aktuella 
känslan under veckan, desto närmare känsloväggen ska du ställa dig. På lärarens tecken (till exempel en 
handklappning) får du inta en position som du tycker uttrycker känslan och dess styrka. Sammanfattning: 
titta er omkring och se hur de andra har upplevt den aktuella känslan. Ni behöver inte avslöja i vilket 
ögonblick ni upplevde känslan i fråga.

Arbete med temat

Porten från en känsla till en annan
Mål: att uttrycka starka känslor med hjälp av bildkonst.
Material: färger och olika byggnadsmaterial, till exempel hobbymassa eller modellera, papper 
och tygbitar i olika färger, järntråd, eventuellt hönsnät, trästickor, torra naturmaterial som lavar 
eller kvistar, piprensare, bomull, pärlor etc.
Bygguppgift i små grupper: bygg en miniatyrmodell av en port som leder från en stark känsla till en 
annan, till exempel från hatets rike till kärlekens rike eller från glädjens rike till sorgens rike. Till exempel: 
Vilka slags växter, byggnader, djur och människor finns det i hatets rike? Och i kärlekens rike? Hur ser 
själva porten ut?
Tips: övningen kan även genomföras som en känslolåda. Varje elev kan bygga en egen miniatyrmodell 
av ett känslorike i en skolåda, till exempel skräckens, rädslans, ömhetens eller förvåningens rike.  

Gamla uttryck och kroppskännedom
Mål: att förstå sambandet mellan kroppsliga reaktioner och känslor med hjälp av gamla uttryck.
Läraren räknar först upp uttryck som beskriver känslornas inverkan på kroppen och skriver 
ner dem. Diskutera vilka känslor uttrycken beskriver och varför. Hur reagerar kroppen i en 
emotionell situation? Fortsätt att antingen tillsammans eller parvis diskutera vilka av de kroppsliga upp-
levelserna i uttrycken eleverna har stött på i olika situationer. Uttryck: släpa fötterna, ett spännband runt 
huvudet, vända sig i magen, skämmas ögonen ur sig, öronen hettar, skulle kunna sjunka genom jorden, 
se rött, svartna för ögonen, bränna propparna, fjärilar i magen, knäna som spaghetti, torr i munnen, 
hjärtat bultar, grön av avund, sprickfärdig av iver, glad som en ekorre. Hitta själv på fler egna uttryck 
som beskriver känslors inverkan på kroppen!
Hemuppgift: Eleverna får i uppgift att av familjen eller far- och morföräldrarna samla in fler uttryck 
och ordspråk som beskriver känslor. Eleverna tar med ordspråken till skolan, varefter diskussionen om 
sambandet mellan kroppsliga reaktioner och känslor fortsätter.
Källa till uttrycken: Salminen, Mari 2008. Tunne-etsivä. Opetusmateriaalia peruskoulun ja lukion tunne-
kasvatukseen.

Musikmålning
Mål: att röras av de känslor musiken väcker och få erfarenhet av att uttrycka känslor 
med hjälp av bildkonst.
Material: musik, finger- eller täckfärger, papper.
Läraren väljer ut två olika musikstycken, som uttrycker starka känslor (till exempel Astor Piazzollas musik 
och filmmusik som soundtracken från Forrest Gump eller tecknade Disneyfilmer). Lyssna på musiken och 
använd fingerfärg eller täckfärg för att måla egna abstrakta målningar utifrån den. Betrakta elevernas 
målningar samtidigt, så att ni först tittar på de målningar som har inspirerats av det första musikstycket 
och namnger de känslor som verken uttrycker. Ni kan ta modellen Känslomoln till hjälp för att namnge 

5–6
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1–2 3–4 5–6
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känslorna. Behandla de andra målningarna på samma sätt och jämför de känslor musikstyckena har väckt 
med varandra. Diskutera till sist hur konst – till exempel musik och bildkonst – kan hjälpa människor att 
ge utlopp för och uttrycka glädje, sorg, ilska, rädslor, kärlek och andra känslor.

Lektionen avslutas

Boet
Mål: att ge eleverna tid att lugna ner sig. Att hitta lugnet är en färdighet inom känsloreglering.
Dämpa belysningen i rummet och låt eleverna söka sig ett bo i klassen under stolarna och skol-
bänkarna. Ett annat alternativ är att eleverna får lägga sig på golvet, varefter läraren täcker 
över dem med en lekfallskärm. Läraren sätter på lugn musik och låter barnen finna ro i sina bon som 
avslutning på lektionen.

Ljusutblåsning
Mål: att öva på att medvetet lugna ner det autonoma nervsystemet med hjälp av djupandning.
Dämpa belysningen i rummet. (Läraren kan spela lugnande musik på låg volym.) Eleverna sitter 
vid sina bänkar och placerar pekfingret 10 cm från munnen. Tänk er att fingret är ett ljus med 
brinnande låga. Genomför en andningsserie i gemensamt tempo. Blås i gemensamt tempo mot ”lågan” 
fyra gånger utan att elden slocknar och fyra gånger så att den slocknar. Upprepa andningsserien högst 
fyra gånger. Till sist kan eleverna lägga huvudet på skolbänken och slappna av en stund.  
 
Obs! Fler känsloövningar finns i avsnittet Konstverk och psykiskt välbefinnande samt i dockteatermateri-
alet i anslutning till temana att hjälpa, uteslutning, självkänsla och uppmuntran, bestämdhet och rädsla.

Övningar i emotionella färdigheter med hjälp av material-
et Känslomoln
Målet är att lära sig identifiera, namnge och uttrycka känslor med hjälp av materialet Känslomoln.

Lektionen inleds

Aktörer i känslans makt
Mål: att öva på att uttrycka känslor i en fri atmosfär.
Förberedelser: klipp ut verben och känsloorden i bilagorna 11 och 12 och dela in dem i två högar med 
textsidan nedåt.
Övningen kan genomföras antingen i små grupper eller med hela klassen samtidigt. Dela in eleverna 
i små grupper på 3–5 personer och ordna utrymme för små gruppföreställningar i klassen. Den första 
gruppen tar de översta korten ur verbhögen och högen med känsloord och spelar upp den aktivitet och 
känsla som anges på korten. Till exempel bildar orden ”glad” och ”skida” ordparet ”skida glatt”, som 
gruppmedlemmarna ska spela upp samtidigt. Resten av klassen får i uppgift att gissa vilken aktivitet och 
känsla det är fråga om. Tips: läraren kan ge eleverna lov att gissa först efter en ljudsignal: titta först på 
föreställningen en stund, innan läraren ringer i en klocka eller klappar i händerna, varefter det är tillåtet 
att gissa. På så sätt hinner även barn som reagerar långsammare delta i gissningsleken.

1–2 3–4 5–6

1–2

1–2 3–4 5–6



© Föreningen för Mental Hälsa i Finland

Känslofotografier
Mål: att öva på att uttrycka och tolka känslor.
Material: en kamera (eller mobilkamera) per par. Projicera en bild av modellen Känslomoln. 
Dela in eleverna i par. Paren har i uppgift att ta enfacebilder av alla känslor i Känslomolnen med hjälp 
av kameran: eleverna ska inom paret turas om att fotografera och uttrycka känslan. När fotograferingen 
av känslorna är klar visas fotona för ett annat par, som får gissa vilken känsla det är fråga om på 
respektive bild. Tips: eleverna kan få välja en känslobild var att skriva ut. Sätt därefter upp fotona på 
väggen tillsammans med känslomolnkorten. 

Arbete med temat

Fyll i det som saknas i meningen!
Mål: att beskriva hur olika känslor känns.
Material: Må bra-häftet
Läraren projicerar en bild av modellen Känslomoln och ber eleverna komplettera inledningarna 
på Känslomoln-meningarna i sina Må bra-häften, så att hela meningar bildas. Sammanfatta övningen 
genom att diskutera varför alla känslor är tillåtna och varför det är viktigt att dela med sig av sina 
känslor till en vän, förälder eller annan närstående. Man kan även berätta för läraren om känslor som 
sysselsätter ens tankar.

Serier som känslotolk
Mål: att uttrycka känslor med hjälp av en serie.
Förberedelser och material: Läraren sammanställer en serie utifrån korten för känslo- och vän-
skapsfärdigheter och kopierar den till eleverna. Blanka pappersark och blyertspennor, sudd-
gummin och svarta tuschpennor som eleverna kan använda för att rita egna serier.

Steg 1. Läraren förklarar uppgiften: Uppgiften är att fylla i de tomma pratbubblorna i serien. Avsikten är 
att göra en berättelse om att uppleva en stark känsla och att med hjälp av Känslomolnen eller Känslornas 
väderkvarn (bilaga 13) fundera på vilken känsla det är fråga om och hur konflikten i berättelserna ska lösas.
Tips: Om eleverna hinner kan de färglägga serien: de kan till exempel färga en arg eller generad figurs 
ansikte rött. Därefter får hela klassen titta på de berättelser som skapats med hjälp av en dokumentka-
mera: upphovsmannen får läsa serien och klassen kan namnge de känslor som förekommer i berättelsen. 
Om du själv vore ”offret” i berättelsen, skulle du då vilja att konflikten löstes på det föreslagna sättet? 
Vad tycker du vore det mest renhåriga sättet att lösa konflikten?

Steg 2. Alla elever får välja ut en känsla från Känslomolnen och rita och skriva en egen serie där känslan 
förekommer. Läraren kan enligt övervägande begränsa antalet bilder till tre. Behandla berättelserna 
som skapats på samma sätt som i steg 1 med hjälp av en dokumentkamera.

Lektionen avslutas

Känslor på en torklina
Mål: att göra det till något alldagligt att identifiera och uttrycka känslor och att erbjuda eleverna 
en möjlighet att uttrycka känslor på ett sätt som har låg tröskel. 
Material: Känslomolnen, häftmassa, torklina och fästmaterial för torklinan (till exempel silvertejp 
eller krokar) och en klädnypa till varje elev.
Fäst Känslomolnen intill varandra i en rad på väggen i lämplig höjd för eleverna och spänn upp torklinan 
under Känslomolnen. Ge varje elev en klädnypa, som de får skriva sitt namn på. Känslornas torklina kan 
användas i många olika situationer: eleverna kan fästa klädnypan vid den känsla de känner när de kom-
mer till skolan på morgonen eller när de lämnar skolan på eftermiddagen, som avslutning på en lektion 
för att beskriva de känslor lektionen har väckt och under en lektion utifrån de uppgifter läraren delar ut.

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6
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Prinsen som inte hade några känslor
Mål: att förstå varför känslor behövs.

Prinsen som inte hade några känslor
Det var en gång en kung och en drottning som innerligt önskade sig ett barn. När barnet 
så äntligen föddes tyckte hans föräldrar att han var den sötaste och bräckligaste lilla var-
elsen på jorden. Kungen och drottningen tyckte synd om sitt försvarslösa gossebarn, och 
de uppslukades av en önskan om att skydda barnet från allt ont. ”Tänk om vår lilla prins 
drabbas av ett brustet hjärta? Om han fäster sig vid oss och sörjer ihjäl sig när vi dör? 
Om någon retar honom och han fylls av hat?”, sa de bekymrat. De bestämde sig därför 
för att isolera prinsen från resten av världen och stängde in honom i ett torn. Tornet var 
fullt av de mest underbara leksaker och maskiner, som lärde honom att röra sig och tala. 
Tjänstefolket i slottet försåg honom med mat som hade tillretts av de bästa kockarna i 
landet och som överlämnades till honom genom en lucka i dörren. Pojken levde i sitt torn 
utan vänner och utan sina föräldrars famn. Därmed växte han upp till ett barn som inte 
visste något om känslor: inte om glädje eller sorg, inte om kärlek eller hat, inte om gräl 
eller försoning. Inget väckte några känslor i honom.

När pojken var tio år gammal dog hans föräldrar och han blev kung i riket. Prinsen släpp-
tes ut ur sitt torn och ställdes genast inför en mängd saker som han inte förstod. Vad var 
det för olika ljud som kom ut ur människornas munnar? Varför rynkade en person pan-
nan, medan en annan formade munnen till ett O och en tredje knöt händerna samtidigt 
som ögonen flammade? Han ville genast förstå vad det var fråga om och därför bad han 
sina kloka rådgivare att lära honom. Rådgivarna begrep att det handlade om känslor och 
lärde därför prinsen vad känslor är.

Arbetsskeden

1. Läraren läser först med inlevelse sagan om prinsen som inte hade några känslor.

2. Läraren ingår ett dramaavtal med eleverna på till exempel följande sätt: ”Vill ni ikläda er rollerna 
i den här berättelsen och lära prinsen känslor?” Läraren iklär sig rollen som prins (som tecken på 
rollen fungerar till exempel en krona eller en mantel eller alternativt en teaterdocka, till exempel en 
prinshanddocka) och ger eleverna rollerna som rådgivare. Prinsen delar ut en lapp med en känsla 
till var och en. Prinsen ber eleverna bilda små grupper utifrån känslolapparna (glädje, sorg, avsky, 
överraskning, ilska, rädsla och kärlek). De små grupperna får i uppgift att efter en kort stunds 
förberedelse berätta för prinsen om sin känsla: i vilka slags situationer väcks den aktuella känslan? 
Hur känns den i kroppen? Hur uttrycker man den? Det är bra att visa en projektion av anvisningarna.

3. Läraren lyssnar i rollen som okunnig prins på de små gruppernas undervisningssessioner och ställer 
preciserande frågor. Prinsen kan till exempel fråga: ”Aha, ilska ser alltså ut sådär. Får jag uttrycka 
ilska var och när som helst?” 

4. Till sist frågar prinsen (läraren i rollen) alla rådgivare: Varför är känslor viktiga? Vad behöver vi 
känslor till? Prinsen sammanställer svaren på till exempel tavlan. 

5. Läraren och eleverna klär av sig sina roller genom att till exempel skaka rollen ur kroppen. 

6. Hur utnyttjar prinsen hädanefter sina emotionella kunskaper och färdigheter? Eleverna får skriva 
en upplösning på prinsens berättelse, antingen i små grupper eller självständigt i sitt eget häfte. 

1–2 3–4 5–6
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Känsloyttringar med hjälp av skuggspel
Mål: att undersöka det kroppsliga uttrycket för olika känslor och erbjuda en möjlighet att uttrycka känslor 
anonymt, med hjälp av skuggspel. 

Förberedelser: Dämpa belysningen i rummet och rikta ljuset från en arbetsprojektor (eller en annan stark ljuskälla, till 
exempel en 75 watts spotlight) mot ett vitt lakan, som har spänts upp på cirka tre meters avstånd från ljuskällan, till 
exempel med hjälp av stativ. Rummet bör arrangeras på ett sådant sätt att resten av klassen ryms att sitta på den ena 
sidan av skuggtyget, medan några elever skapar skuggbilder på den andra sidan av tyget. Modellen Känslomoln kan 
hjälpa grupperna att komma på idéer. Läraren kan i anvisningarna betona ett experimenterande grepp, ”laboratoriear-
bete”, där avsikten är att undersöka känsloyttringar: när eleverna gör skuggor får de undersöka hur man bäst förmedlar 
känslan i fråga (till exempel i profil eller med framsidan av kroppen vänd mot tyget). 

Gissa vår känsla
En till tre elever i taget får gå och ställa sig bakom skuggtyget för att uttrycka en känsla som resten av klassen får gissa. 
Eleverna kan själva hitta på känslan eller också kan man dra lott om känslorna med hjälp av känslolappar som läraren 
tillverkat. Tips: Det är en god idé att först betrakta känslotillståndet en liten stund och först därefter ge eleverna lov att 
gissa.

Alternativ 2. Övningen Känslan växer som skuggspel
Tre elever bildar en statykedja, som skildrar hur uttrycket för den överenskomna känslan växer. Övningen kan även 
genomföras som en gissningslek.

Alternativ 3. Gissa vår situation
Två eller tre elever planerar en situation som väcker stora känslor hos rollfigurerna. Titta först på hela situationen i lugn 
och ro och gissa först därefter vilken situation det är fråga om.

Alternativ 4. Agera enligt en berättelse
Tre elever får var och en på sitt sätt agera enligt lärarens berättelse bakom skuggtyget. Var och en genomför alltså 
samma berättelse samtidigt på sitt eget sätt, så att publiken får njuta av tre samtidiga, men olika framställningar. Berät-
telse: ”Du har länge planerat ditt födelsedagskalas, som börjar alldeles strax. Alla dina kompisar kommer, och du har 
satt på dig dina finaste kläder. Hur känns det medan du väntar på att dörrklockan ska ringa? Du ställer en saftkanna av 
glas på bordet. Men oj! Kannan faller i golvet och går i tusen bitar, precis innan kalaset ska börja. Hur känns det när du 
tittar på glasskärvorna på golvet och märker att dina finkläder är våta av saft? Du städar hastigt upp och sedan ringer 
det på dörren. Du kikar genom dörrögat och märker att det är just hen som du har väntat allra mest på. Hur känns det? 
Du öppnar dörren, men din kompis säger att hen inte kan stanna: hen måste åka till sjukhuset för att besöka sin mormor, 
som plötsligt har blivit sjuk. Hur påverkas du av informationen? Hur känns det nu? Kalaset går i alla fall bra. Hur känns 
det när kalaset är slut?”

Alternativ 5. Mardrömmen
Material: färgad transparent plastfilm och material med intressanta skuggbilder, till exempel ett nät, hårigt garn, en 
glasflaska, en stormlykta eller en peruk. Eleverna kan även erbjudas en möjlighet att spela spännande ljud, till exempel 
från en cd-skiva med ljudeffekter (från biblioteket), från en fil (från en databank med ljudeffekter på internet) eller med 
en keyboard.
Eleverna får i uppgift att i små grupper spela upp en mardröm som ett skuggspel. Eleverna får använda sina kroppar 
som uttrycksmedel. Dessutom får gruppen, om gruppmedlemmarna så vill, använda de givna materialen antingen genom 
att ha dem i händerna eller på huvudet eller genom att placera dem på arbetsprojektorn. Spännande ljudeffekter kan 
spelas i bakgrunden. Diskutera efter mardrömsföreställningarna vilka saker som skrämmer och om det är okej att vara 
rädd. För vem kan jag berätta om mina rädslor? 

Röj ett tomt utrymme i klassen och sprid ut ordkorten mamma, pappa, syster, bror, mor- och farföräldrar, an-
dra vuxna, lärare, vänner, sällskapsdjur och hobby/fritidsledare så långt ifrån varandra som möjligt på golvet.  
Eleverna svarar på lärarens frågor genom att ställa sig vid det ordkort som motsvarar deras svar. Frågor: Vem berättar 
du det för om du har haft mardrömmar? För vem kan du berätta att du är rädd på skolgården? För vem kan du berätta 
att du är rädd att gå hem till en kompis som har ett skrämmande sällskapsdjur? Hitta på fler rädslor som man kan berätta 
för någon om.  

1–2 3–4 5–6
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KÄRLEK

Jag tycker om...

RÄDSLA

Jag är rädd för...

HAT

Jag är arg, 
för att...

VÄLBEHAG

Jag tycker det 
är härligt...

SORG

Jag är ledsen, 
för att...

GLÄDJE

Jag är glad 
över att...

SNOPENHET

Jag känner mig 
generad...

FÖRVÅNING

Jag är överraskad 
av att...

AVSKY

Jag avskyr...

Känslomoln

Alla känslor är tillåtna!
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Trygg kontroll över svåra känslor
Den vuxna skapar trygga förhållanden när barnet lär sig att identifiera 
och hantera aggression hos sig själv. Barnet får uppleva starka känslor och 
behöver inte reglera det känsloläge som hen upplever. I stället kan man ge 
barnet handledning i hur man kontrollerar sitt uppförande när man grips 
av en stark känsla. 

Vrede är en av de svåraste känslorna, eftersom den är en mycket fysisk 
känsla. När en person grips av vrede är kroppen mycket spänd, vilket 
innebär att musklerna spänns, adrenalinet strömmar till och blodtrycket och 
pulsen höjs. Därför är det ibland svårt att kontrollera vredeskänslor. 

Bakom känslor av ilska ligger ofta till exempel frustration, besvikelser, 
ängslan, en känsla av att ha hamnat i en återvändsgränd eller av att ha 
blivit sårad. En del personer kan uppleva det som svårare att kontrollera 
sina känslor på grund av sitt temperament.  Deras känslor väcks lättare till 
liv, är mer intensiva och varar längre, vilket innebär att det är svårare för 
dem att kontrollera i synnerhet vredeskänslor.

EMOTIONELL KONTROLL OCH UPPFÖRANDE
Mål för läraren:

• att förstå vad som avses med emotionell kontroll och aggressivt beteende
• att inse varför det är viktigt att utreda bakgrundsfaktorerna till ett utmanande beteende 

hos ett barn
• att få redskap för att bemöta och hantera svåra känslor tillsammans med eleverna
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Känslor

Vredeskänslor är, precis som alla andra känslor, tillåtna och begripliga. 
Vreden får dock inte leda till ett aggressivt beteende. Exempel på aggres-
siva beteenden är att idka våld, mobba, skrika, vara elak, kasta saker eller 
skada sig själv. För att bevara funktionsförmågan och balansen är det vik-
tigt att kunna behärska och hantera starka känslor. Grunden för emotionell 
kontroll ligger i att acceptera och medge att känslorna finns. 

Eleven behöver få uppleva att hens vredeskänsla inte förintar eller skadar 
någon. Den vuxna visar att man inte behöver skämmas över eller vara rädd 
för starka känslor. Alla känslor är tillåtna och berättigade, och det finns inga 
felaktiga känslor. Man kan stanna upp för att känna och genomleva känslor: 
man kan känna sorg, ilska och ångest. De har alla ett viktigt budskap. Lä-
raren som tar emot känslan måste dock förbli en trygg vuxen och inte följa 
med in i barnets känsla. Den trygga vuxna tar emot barnets raseri, tar det i 
förvar och returnerar det i nertonad form, dvs. den vuxna fungerar som ett 
slags avfallshanteringsverk. I en sådan situation pejlar barnet in den vuxnas 
känsloläge, som återspeglas på barnet – endast en lugn person kan skapa 
lugn. Så småningom identifierar sig barnet även med den vuxnas förmåga 
att lugna ner sig. Man kan alltså även lära ett barn emotionell kontroll 
genom att föregå med gott exempel.

Den vuxna hjälper vid känslostormar 
När en elev rasar bör lärarens känslokvalitet vara densamma som barnets. 
Man ska med andra ord inte skämta bort något allvarligt, och man får inte 
håna eller avvisa eleven i en sådan situation. Det viktiga är att stanna upp 
och uthärda barnets känsla. Om den vuxna helt förlorar kontrollen över 
känslorna kan barnet få den uppfattningen att ilska är farligt och något 
som inte ens de vuxna kan hantera. Det känns lättare för barnet om den 
vuxna har förmåga att sätta punkt för ilskan och bråkandet när barnets 
egna metoder inte räcker till. Läraren berömmer barnen när de klarar av 
att lugna ner sig och påminner dem om att alla känslor alltid går över.
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I arbetet med barn förekommer många situationer där det är viktigt att 
läraren uttrycker sina känslor och klär dem i ord. På så sätt visar hen genom 
sitt eget exempel hur man kan hantera starka känslor. Att läraren medvetet 
stannar upp och lugnar ner sig, andas djupt och klär känslorna i ord ger 
eleverna exempel på olika metoder för känsloreglering. Det är viktigt att 
klä emotionell kontroll i ord och öva på den tillsammans med barnet. Det är 
den vuxnas uppgift att säkerställa ett tryggt utrymme för barnets känslor.

Vad är känsloreglering?
Känsloreglering innebär förmåga att påverka hur starkt och hur länge vi 
känner en viss känsla. Vid känsloreglering försöker en person styra sina 
känslor med sina tankar. Ibland hjälper det att rikta in tankarna på positiva 
saker för att jämna ut ett starkt känsloläge. Att tala lugnande och uppmunt-
rande med sig själv kan också ha en lugnande inverkan och bidra till att 
man väljer ett mer konstruktivt beteende, till exempel att överlägga eller 
be om hjälp. Man kan öva på positivt tänkande och den inre dialogen. Att 
frambringa och stärka känslor av välbefinnande är en viktig färdighet, som 
man kan lära sig. 

En accepterande, varm interaktion som är öppen för känslor i den tidiga 
barndomen är betydelsefull för utvecklingen av känsloregleringen. Käns-
loyttringar mellan barnet och den vuxna ger möjlighet till interaktion. Det 
är viktigt att den vuxna besvarar barnets känslor, så att barnet upplever 
att hen blir hörd och får respons på sina känslor. Om den vuxna inte är 
närvarande för barnet och inte tar tillräcklig kontakt på barnnivå med hen 
kan barnets emotionella utveckling och i synnerhet känsloregleringen inte 
utvecklas och stärkas.

Är störande uppförande en reaktion eller en strävan efter något?
Att ingripa i aggressivt eller störande beteende ger inte alltid det önskade 
resultatet. Man inriktar sig ofta för mycket på det synliga symptomet, trots 
att det vore mer ändamålsenligt att undersöka de faktorer som ligger bak-
om barnets beteende. Stödåtgärder eller påföljder kan vara ineffektiva 
om man inte reder ut varför eleven upplever sitt störande uppträdande 
som det kanske enda alternativet. Vad reagerar eleven på? Vad försöker 
eleven uppnå med sitt agerande?  Ett uppförande som tar sig uttryck i en 
uppförandestörning kan till exempel vara en reaktion på de egna käns-
lorna (reaktivt) eller en strävan efter att få något som man upplever sig 
behöva (proaktivt).

Ett reaktivt störande beteende är i allmänhet en reaktion på de egna 
känslorna. Ett hot om att förlora självbestämmanderätten, möjligheten att 
bli hörd, det egna reviret eller integriteten kan ge upphov till en osäker-
hetskänsla och osäkerhetsreaktion. Det ligger inte alltid ett reellt hot bakom 
uppförandet, utan en upplevelse av ett hot. Barnet kan uppleva att omgiv-
ningen är mer negativ än den egentligen är. Det är också vanligt att barnet 
inte nödvändigtvis själv inser vad som utlöser den svåra känslan i hen. 

För proaktiv aggressivitet behövs inga yttre stimuli, utan beteendet kan 
utgå ifrån enbart barnets egna behov. Uppförandet har ett instrumentellt 
värde, och eleven använder det som en metod för att erhålla något som hen 
upplever sig behöva. Eleven kan till exempel sträva efter att öka sin egen 
känsla av kontroll, få uppmärksamhet eller uppfylla något annat behov. 

Trafikljusmodellen, som har 
utvecklats av Ulpu Siponen, 
erbjuder ett konkret hjälp-
medel för att hjälpa barnet 
över en svår känsla. I tra-
fikljusmodellen övar man på 
självbehärskning med hjälp 
av time out.

RÖTT LJUS
Stopp! Stanna upp! Lugna 
ner dig. Identifiera din ilska 
eller din rädsla, men gör 
inget genast. Låt den värsta 
känslan gå över. Andas djupt, 
räkna från tio till ett, hoppa 
hukhopp om det hjälper dig 
att vänta till känslostormen 
planas ut.

GULT LJUS
Vänta! När den värsta käns-
lostormen är över kan du 
tänka på annat än din känsla. 
Vad hände? Varför känner du 
som du känner? Vilka hand-
lingsalternativ har du? Vilket 
av dem är mest konstruktivt? 
Hur uttrycker du bäst dig 
själv?

GRÖNT LJUS
Agera! Det är dags att hand-
la först när du har tagit dig 
tid att låta känslan dämpas 
och tänka efter. Testa det 
mest konstruktiva tillväga-
gångssättet. 
(Siponen 2005, Cacciatore 
2007)

Trafikljusmodellen för att 
öva på färdigheterna i 
känsloreglering
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Det handlar om färdigheter – inte om vilja
Där ett reaktivt beteende kan ha ett samband med till exempel bristande 
färdigheter i fråga om identifiering av känslor och självbehärskning kan 
även ett proaktivt beteende handla om avsaknad av färdigheter. Barnet 
kan till exempel ha svårigheter med att uttrycka sig verbalt, känna empati 
eller anpassa sig till förändringar. 

Ett barn som lider av emotionella och sociala störningar samt uppföran-
destörningar saknar ofta viktiga färdigheter. Barn som uppför sig störande 
reagerar ofta lättare och med sämre anpassning på olika situationer än 
genomsnittet. Det är mest sannolikt att ett utmanande uppförande förekom-
mer när kraven som ställs på barnet övergår hens förmåga. Barnet agerar 
i allmänhet nog rätt om hen bara kan. 

Det är den vuxnas uppgift att lära ut de färdigheter som behövs för att 
svara på de utmaningar man ställs inför i vardagen på ett flexibelt sätt. Till 
exempel behöver ett barn som använder sitt störande uppförande för att 
söka uppmärksamhet färdigheter i att hitta positiva handlingssätt. Ett barn 
som upplever stark frustration i problemsituationer och handlar impulsivt 
kan sakna förmåga att strukturera sina tankar och förutse följderna av sina 
handlingar. Barnet agerar ofta utifrån den första reaktionen och metoden.  
Då avbryts problemlösningsprocessen och orsaken till frustrationen förblir 
outredd. 

1. Fundera på vad du vill 
förändra i barnets uppföran-
de. Koncentrera dig på 1–2 
förändringar i taget. 
2. Fundera på varför barnet 
uppför sig utmanande.
3. Gör upp en konkret plan 
för att förstärka det positiva, 
önskade beteendet. 
4. Håll fast vid planen 
och förstärk det önskade 
beteendet när det är möjligt.
Källa: Klasshanteringsme-
toden De otroliga åren 
Webster-Stratton.

När ett barn har ständiga 
problem med uppförandet: 
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Metoder för att bemöta uppförandeproblem hos barn

Uppförandet en reaktion på något
(reaktivt agerande)

Uppförandet en strävan efter att uppnå 
något (proaktivt agerande)

minskning av hotfulla 
situationer 

till exempel en vuxens 
stöd på rasterna och vid 
förflyttningar 

alternativa till-
vägagångssätt

tänk ut ett mer konstruktivt 
sätt att agera

uppmärksammande 
av trevliga saker i 
omgivningen

kom till exempel ge-
mensamt överens om en 
aktivitet som för över 
tankarna på annat

till exempel ett trygghets-
föremål som är viktigt/
tilltalande för barnet och 
som skapar känslor av 
välbehag

stärkande av 
icke-aggressivt 
beteende

positiv respons vid önskat 
uppförande

främjande av obser-
vationen av icke-hot-
fulla stimuli

konstaterande av att 
saker och människor i om-
givningen är trygga, ett 
stimulus i taget 

systematiska sanktio-
ner/påföljder vid ag-
gressivt uppförande

till exempel ett samtal eller 
brev till vårdnadshavarna, 
där eleven själv berättar 
vad som har inträffat 

övningar i självkon-
troll och känsloregle-
ring

till exempel inlärning av 
och försök med trafikljus-
modellen

regelbundna övningar 
i att lugna ner sig och 
lyssna på de fysiska och 
psykiska signalerna

inlärning av relationen 
orsak-verkan

motsvarande uppförande 
alltid samma påföljd för 
samma barn

inget uppmärksam-
mande av icke-önskat 
uppförande

eleven får inte ens negativ 
uppmärksamhet

uppmärksamheten riktas 
mot barn som uppför sig 
väl i klassen

tolkning av andras av-
sikter och känslor och 
känsloövningar

övningar i emotionella färdigheter:
identifiering, namngivande och uttryckande av känslor

kartläggning och öv-
ning av bristfälliga 
färdigheter

en förtroendefull och 
trygg relation till den 
vuxna

• hantering av övergångssituationer
• tankestrukturering
• språkligt uttryck

• självbehärskning
• anpassning till förändringar
• empati

konsekvent, enhetligt och uppskattande bemötande

I diagrammet har följande källor utnyttjats: Salmivalli, C. 2008. Kaverien kanssa. Vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. PS-Kustannus;  
Soisalo, R. 2012. Särkyvä mieli – Lasten ja nuorten psyykkinen oireilu. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry.



79

Känslor

© Föreningen för Mental Hälsa i Finland

Källor:
Cacciatore, R. 2007. Aggression portaat. Läromaterial för skolorna. Utbildnings-
styrelsen.
Greene, R. W. 2009. Koulun hukkaamat lapset. Opas käytösongelmaisten lasten
auttamiseksi. Helsingfors: Finn Lectura.
Kokkonen, M. 2010. Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet. Opi tunteiden säätelyn 
taito. Jyväskylä: PS-kustannus.
Röning, T. 2012. Föreläsning under Föreningen för Mental Hälsa i Finlands lärarut-
bildning Mielen hyvinvointi (Psykiskt välbefinnande) 12.11.2012.
Salmivalli, C. 2008. Kaverien kanssa. Vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. 
Jyväskylä: PS-kustannus. 
Sinkkonen, J. 2010. Föreläsningen ”Aggressiivisen lapsen kohtaaminen” (Att bemö-
ta ett aggressivt barn). Föreläsningsdiabildserie om uppkomsten av aggressioner. 
Kursdagarna Muuttuvat haasteet lapsen ja nuoren oireillessa 
psyykkisesti (Förändrade utmaningar vid psykiska symptom hos barn och ungdo-
mar) i Kuopio 24–25.8.2010.
Siponen, U. 2005. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisesta. I: Peltonen, H. 
& Kannas, L. (red.): Terveystieto tutuksi – ensiapua terveystiedon opettamiseen. 
Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.
Soisalo, R. 2014. Föreläsningen ”Työkalupakki lasten ja nuorten käytöspulmiin” 
(Verktygsback vid uppförandeproblem hos barn och ungdomar). 
Föreläsningsdiabildserie om psykosocial intervention. Helsingfors.
Soisalo, R. 2012. Särkyvä mieli – Lasten ja nuorten psyykkinen oireilu. Suomen 
Psykologinen Instituuttiyhdistys ry.

Att fundera på:

1. Vilket slags exempel på 
känsloreglering utgör du 
för eleverna genom ditt 
eget agerande? 

2. Vilka slags känslor 
väcker en aggressiv elev 
hos dig? Hur reagerar du 
på känslorna? 

3. Hur kan du på ett 
konstruktivt sätt ge utlopp 
för dina känslor under 
arbetsdagen?

• tydliga inledningar och avslutningar
• eleverna känner till händelseförloppet under dagen och dagens struktur
• ett lämpligt antal tydliga regler
• påföljderna vid brott mot reglerna är konsekventa och eleverna känner till 
dem

• konsekvent respons där tyngdpunkten ligger på det positiva
• olika sinnen utnyttjas i arbetsmetoderna
• elevernas olika inlärningsstilar och inlärningsrelaterade behov beaktas
• läraren har tid att lyssna och vara närvarande

I VILKEN SLAGS KLASS HAR ENDAST FÅ  
UPPFÖRANDESTÖRNINGAR IAKTTAGITS?
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Lektionen inleds

Trafikljus
Mål:  att lära sig att stanna upp och lugna ner sig och agera först därefter.
Material: bilaga 15 Känsloreglering samt bitar av röd, gul och grön kartong.

Projicera bilagan Känsloreglering på väggen. Diskutera vad känsloreglering är och
vilka slags färdigheter den innefattar. Det är viktigt att läraren betonar att det är tillåtet att känna alla 
känslor, men att alla handlingar inte är tillåtna. Trafikljusmodellen i bilagan ger instruktioner om hur man 
kan tygla starka känslor och styra sitt eget agerande oberoende av känslorna.

Version 1
Efter diskussionen får eleverna röra sig fritt i rummet, tills läraren visar någon av de tre trafikljusfärgerna 
(eller säger en färg högt). Vid rött ljus ska eleverna sätta händerna för munnen, vid gult ljus ska de 
placera pekfingrarna vid tinningarna som tecken på att de funderar och vid grönt ljus ska de skaka 
hand med den klasskamrat som är närmast. Om en elev gör fel måste hen fortsätta leken hoppande på 
ett ben. Efter det andra felet förlorar eleven också det andra benet och tvingas stå på knä på sin plats 
under resten av leken.
 
Version 2
Dela in gruppen i två lag och sätt er i rader mittemot varandra. Klappa händerna mot låren två gånger 
och klappa i händerna två gånger och upprätthåll samma rytm genom hela leken. 

En av medlemmarna i det ena laget säger en av de tre trafikljusfärgerna under klappningarna mot 
låren och namnet på en person i laget mittemot under klappningarna i händerna. Försök säga färgen 
och namnet i rätt rytm. 
Personen vars namn nämndes måste genast reagera under de följande klappningarna och göra rörelsen 
som hör ihop med den nämnda färgen (version 1). Om personen agerar i tid får hen fortsätta i tävlingen 
och säga en färg och namnet på en person i laget mittemot under följande klappningar. Om den som hör 
sitt namn inte hinner utföra rörelsen i tid eller i misstag gör fel rörelse faller hen ur tävlingen. 
Det lag vars spelare först faller ur leken förlorar. 

Känsloasken
Mål: att skapa en ledig stämning och att ta mod till sig i fråga om att uttrycka känslor.

Läraren berättar att hen har hittat en känsloask. Känsloasken kan vara en riktig ask eller en ask som 
bildas av händerna. När man öppnar asken får känslan som finns inuti härja fritt. När locket på asken 
är bara en aning öppet uttrycks den nämnda känslan med låg röst och litet kroppsuttryck. När locket 
öppnas ökar känsloyttringen. Locket kan plötsligt smällas fast, varvid känslan upphör tvärt och eleverna 
stelnar till statyer. 

Övningar i emotionell kontroll
Centrala inlärningsmål

• att hitta sätt att reglera de egna känslorna
• att lära sig att kontrollera agerandet när man grips av starka käns-

lor

3–4 5–6

1–2 3–4

1–2 3–4
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Ni kan själva hitta på känslor. Exempel på känslor som passar för övningen är 
• ilska, när mobilen är försvunnen
• glädje, när man får ett länge efterlängtat sällskapsdjur i present
• sorg, när en vän flyttar långt bort
• avsky, när en råtta, en orm eller något annat motbjudande djur närmar sig på ett hotfullt sätt.

Arbete med temat

Berättelse
Mål: att lära sig olika sätt att tygla starka känslor.
Material: bilaga 15 Känsloreglering.
Läraren läser en berättelse som underlag för diskussionen.

Tommy retas med Nicke på rasten. Först skrattar Nicke åt det Tommy säger, men när Tommy
fortsätter att retas börjar Nicke bli irriterad på Tommys snack och till sist blir Nicke fly förbannad.
Han får lust att hoppa på Tommy för att få slut på retandet.

•  Hur skulle du göra i Nickes ställe?
•  Vad bör Nicke göra?
•  Hur kan man tygla sin egen ilska?

Projicera bilaga 15, Känsloreglering, på väggen. Diskutera vad känsloreglering är och
vilka slags färdigheter den innefattar. Det är viktigt att läraren betonar att det är tillåtet att känna alla 
känslor, men att alla handlingar inte är tillåtna. Trafikljusmodellen i bilagan ger instruktioner om hur man 
kan tygla starka känslor och styra sitt eget agerande oberoende av känslorna.

Läraren delar in eleverna i grupper på fyra personer, där barnen får hitta på en upplösning till berät-
telsen. Eleverna kan utnyttja exemplen på diabilden i sina egna upplösningar. Läs upp berättelserna för 
resten av klassen.

Postrar
Mål: att lära sig olika självbehärskningsmetoder.
Material:  bilaga 14 Emotionell kontroll, (kameror), stora kartongark, pennor, tuschpennor, lim.

Fundera i små grupper på hur man på olika sätt kan tygla starka känslor i till exempel en konfliktsituation. 
Sammanställ svaren gemensamt på tavlan.  Visa en projektion av bilaga 14, Emotionell kontroll, och lägg 
till elevernas idéer i den. 

Dela ut en självbehärskningsmetod till varje grupp. Gruppens uppgift är att göra en poster om den 
aktuella metoden. Affischerna kan förses med rubriken ”GÖR SÅ HÄR!” Affischerna ska innehålla korta 
och slagkraftiga anvisningar samt tecknade illustrationer eller till exempel fotoserier som eleverna själva 
har fotograferat.

Förevisa affischerna för de andra grupperna. Till sist får varje elev fundera ut vilka tre metoder som 
passar hen bäst och skriva ner dem i Må bra-häftet. Det kan även vara metoder som eleven vill lära sig 
och öva på. 

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6
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Inre dialog
Mål: att lära sig att använda den inre dialogen som hjälp vid hantering av negativa 
känslor.
Material: papperslappar, pennor.

Läraren läser en kort berättelse för eleverna. 
Arja har matteprov. På lektionerna har hon tyckt att hon har kunnat uppgifterna riktigt bra, men nu när 
det är prov slår paniken till. Talen ser konstiga ut, och Arja känner att hon inte förstår någonting. Arja 
tänker: ”Jag är så dålig! Alla andra kommer att få bättre betyg! Det här blir inte till något! Läraren blir 
säkert besviken på mig, och vad ska mamma och pappa säga när de ser mitt urusla betyg!” 

Diskutera om Arja skulle kunna tänka på något annat sätt i situationen? Vad annat skulle hon kunna säga 
till sig själv? Vilken effekt får det? 

Välj ut en grupp elever som får lämna klassrummet för att öva på att spela upp berättelsen. Under 
tiden bildar resten av klassen små grupper och hittar på positiva tankar som passar i situationen åt 
huvudpersonen. Skriv ner tankarna på papperslappar. Exempel på positiva tankar är ”Jag räknar till 
tio”, ”Jag andas djupt”, ”Jag klarar det nog”, ”Det här ska nog gå bra”. Läraren samlar in elevernas 
förslag i en låda. Gruppen som har övat spelar upp situationen två gånger. Spela först upp situationen i 
den ursprungliga formen, där Arjas inre dialog är negativ och tärande. Spela sedan upp situationen en 
andra gång, så att Arja även använder de positiva tankar klassen har hittat på. Observera och diskutera 
tillsammans med klassen hur den positiva dialogen påverkar Arjas agerande och prestation.

1–2 3–4 5–6
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Lektionen avslutas

En resa till en favoritplats
Mål: att hitta en fantasibild som hjälper en att lugna ner känslorna och kroppens reaktioner.

Eleverna intar en bekväm ställning i sina bänkar eller på golvet i klassen. Läraren leder avslappningsöv-
ningen.
Blunda. Ta ett djupt andetag och andas lugnt ut igen. Gör det en gång till. Fundera en stund på något 
som du kanske oroar dig för. 
Tänk nu på en plats där du mår bra och känner dig trygg. Föreställ dig en plats som du alltid kan gå till 
och där du känner att du är i trygghet. Hur ser platsen ut? Hurdana saker skulle du vilja att det fanns i 
din fristad? Vilka färger finns det där? Hur doftar det där? Sök efter en lämplig plats att sätta dig ner 
på där. Hur känns det när du är där? Du kan alltid återvända till den här platsen när du behöver det. 
Försök bevara den här känslan när du nu lugnt återvänder till klassen och öppnar ögonen. 

Efter övningen kan eleverna dela med sig av sina erfarenheter av övningen och berätta om sina favo-
ritplatser. Det är en god idé att genomföra övningen flera gånger i klassen, så att den blir rutin och det 
blir lättare för eleverna att även genomföra den på egen hand. Genom att övningen upprepas hinner 
alla elever även lära sig att hitta sin favoritplats.

Andningsövning
Mål: att lära sig att hitta lugnet och lyssna på de fysiska och psykiska signalerna.
Eleven sitter på sin plats med fotsulorna mot golvet. Blunda eller rikta blicken mot golvet framför. 
Läraren leder andningsövningen.

Rikta uppmärksamheten mot andningen och låt den löpa naturligt. Räkna till tre under inandningen och 
till fem under utandningen. Var och en kan anpassa räknandet så att det passar den egna andningen. 
Man kan bli tvungen att räkna snabbare. Man bör dock inte andas snabbare.

Som avslutning på övningen kan ni diskutera hur övningen kändes. Vad hände i kroppen och tankarna 
under övningen? När är det lättast att identifiera sina egna känslor?

T-timmen
Mål: att uppleva och inse att det är avkopplande att skratta och gäspa.
Att skratta är avkopplande och befriande. Eleverna kan stå i ring eller intill sina egna platser.  
Ett annat alternativ är att ligga på rygg på golvet i en ring med huvudet på en annan elevs mage. Ni 
kan välja ut några personer i gruppen som får inleda den gemensamma stunden av gapskratt. Skratt 
brukar smitta av sig, vilket innebär att de andra stämmer in i skrattet. 

Som avslutning på övningen kan ni diskutera hur övningen kändes. Vad bygger påståendet ”ett gott skratt 
förlänger livet” på?

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6





BEMÖTANDE

Kurre har problem och har ingen lust att gå till skolan. 
Läraren Helen ger klassen en läxa: var empatiska 
mot Kurre! Klassen är undrande: vad är empati? 
Känsloagenterna kommer till hjälp och tar reda på vad 
det är fråga om.
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Empati som en del av de emotionella färdigheterna
Empati är en central del av de emotionella färdigheterna och handlar om 
att förstå en annan persons sinnesstämning utan att dock svepas med av 
den andras känsloläge. En viktig faktor i fråga om empati är social sensiti-
vitet, dvs. känslighet när det gäller att lägga märke till andras känslor och 
lägga sig på samma emotionella våglängd som en annan person. Empati 
förutsätter att man bedömer och identifierar en annan persons känslor och 
uttrycker empati med en förstående blick, gester, ord och läten. Att identi-
fiera sina egna känslor hjälper en att identifiera andras. Man kan lära sig 
empati genom att lyssna på och bemöta en annan människa och leva sig in 
i hennes historia och känslor.

Utveckling av den empatiska förmågan är en del av inlärningen av social 
interaktion. En del barn har större medfödda anlag för detta än andra. Ett 
barn får stimulans för inlärningen av social kompetens och empati hemma, i 
skolan och i samband med fritidsintressena. Den interaktion som barnet har 
lärt sig hemma och de vuxnas sätt att bemöta eleverna i skolan ger barnet 
en förebild i fråga om empati och hänsyn till andra. Upplevelser av att bli 
genuint bemött och hörd stärker utvecklingen av empatin.

EMPATI OCH BEMÖTANDE
Mål för läraren:

• att förstå betydelsen av färdigheter i empati och utvecklingsprinciperna för dessa färdigheter
• att inse vilka faktorer som ligger bakom ett gott bemötande
• att hitta metoder för att föra problem på tal med föräldrar och vårdnadshavare

Skillnaden mellan sympati 
och empati kan åskådliggö-
ras med en metafor: Om en 
kompis har ramlat ner i en 
grop och inte kan ta sig upp 
på egen hand hoppar en sym-
patisk person ner i gropen för 
att göra kompisen sällskap. En 
empatisk person frågar vad 
som står på från kanten på 
gropen och hämtar därefter 
en stege för att hjälpa kom-
pisen upp. 
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1. förmåga att namnge och 
analysera andras känslor
2. förmåga att förstå den 
andras roll och perspektiv
3. förmåga till emotionell 
interaktion

Källa: Kauppila 2005

Följande skeden kan 
urskiljas i utvecklingen 
av ett barns empatiska 
förmåga:

Bemötande bygger på närvaro
Bemötande innebär att man är aktivt, genuint närvarande och att man ger 
uttryck för att man värdesätter den andra och accepterar hen så som hen 
är. Att man ser varje människas, såväl vuxnas som barns, liv som unikt och 
betydelsefullt skapar en grund för möten mellan människor. 

Ett möte uppstår inte nödvändigtvis av sig självt, utan det kan kräva an-
strängningar, i synnerhet i den stressiga skolvardagen.  Ett gott bemötande 
lyckas inte om man inte får bukt med brådskan och medvetet stannar upp. 
Det behövs medveten närvaro samt emotionella färdigheter och social kom-
petens. En lillasysters födelse, ett sällskapsdjurs död eller upptäckten av 
en godispappersskatt på skolresan är alla nyheter som väntar på lärarens 
oersättliga uppmärksamhet. Möten avlöser varandra utan uppehåll under 
en skoldag, och läraren har ingen möjlighet att stanna upp för dem alla. 
Möten kan dock uppstå även under ett kort ögonblick genom ett litet ord, 
en beröring eller en blick.

Ett möte bygger på en vänlig blick. Ett barn söker efter tecken på att hen 
är accepterad och omtyckt i en annan människas blick. Ett barn bygger 
upp sin självkänsla med varje blick. Ju mer närstående en person är, desto 
större betydelse har en accepterande blick. Läraren spelar en viktig roll 
när det gäller att stärka ett barns känsla av att vara betydelsefull. En upp-
skattande blick ger även barnet mod att berätta vad hen tänker, behöver 
eller oroar sig för.

Genom ett gott bemötande stärker man den psykiska hälsan. Att bli be-
mött stöder självkänslan och skapar en trygg och uppmuntrande atmosfär. 
Att stanna upp, vara närvarande och stöda stressfrihet stärker även lära-
rens arbetshälsa och ork.

Empati och hjälp
Empati och hjälp går ofta hand i hand. När man övar på de empatiska 
färdigheterna väcker man därför även barnets vilja att hjälpa. Barnets 
upplevelse av att man kan skapa välbefinnande genom att hjälpa andra 
kan stärkas med många slags övningar och hemuppgifter. Vilja att hjälpa, 
behov av hjälp och empati är värdefulla karaktärsdrag som gör det möjligt 
att bygga upp värdefulla vänskapsrelationer redan i barndomen. Att hjäl-
pa är ett konkret sätt att visa att man bryr sig: det är att ge, dela, stöda, 
visa omsorg och trösta.

Jag-budskap
Jag-budskap beskriver till exempel elevens uppförande, det känsloläge 
uppförandet ger upphov till och den eventuella konkreta påföljden: ”Att ni 
hjälpte mig att ordna skolbänkarna (uppförande) gjorde mig glad (känsla), 
eftersom jag också fick tid att ta rast (konkret påföljd).” 

Ett jag-budskap berättar vad jag tänker, känner, vill, värdesätter och 
vad jag inte går med på och varför. Det är ofta mer rekommendabelt att 
använda jag-budskap än att ge beröm, som kan upplevas som stämplande, 
till exempel: ”Vilken snäll flicka du är som städade klassrummet!” Eleven 
kan känna press att behålla sitt rykte om att vara ”en snäll flicka”. I stället 
för att ge beröm hade läraren kunnat använda ett positivt jag-budskap: 
”Jag tycker det känns väldigt bra att du städade klassrummet, så att vi kan 
gå vidare med undervisningen.” När man ger respons är det även viktigt att 
fokusera på uppförandet och handlingarna i stället för på barnets person. 

Källa: Psykolog Tiina Röning

emotionella färdigheter 
+ 

social kompetens 
= 

interaktionsfärdigheter

interaktionsfärdigheter 
+ 

medveten närvaro 
= 

bemötande

Färdigheter i bemötande

Se även kapitlet 
Lugn och närvaro på sidan 94.



88 © Föreningen för Mental Hälsa i FinlandMå bra tillsammans

Att föra bekymmer på tal
När man lyfter fram bekymmer är det viktigt att vara sensitiv och förbe-
redd, eftersom det inte är lätt för varken läraren eller vårdnadshavaren att 
tala om svåra saker och problem. 

Det är bra att förbereda sig på mötet på förhand och fundera på hur 
man kan uttrycka sin oro, så att föräldrarna inte upplever den som dö-
mande, utan snarare som en inbjudan till samarbete. Lärarens expertis och 
tillräcklig bakgrundsinformation om barnet verifierar oron. Dessutom behövs 
hänsyn och förståelse samt gemensam stressfri tid för mötet. Det är mycket 
viktigt att även ge barnet positiv respons.  Båda parterna bör uppriktigt 
kunna säga vad de känner, tänker, tror och upplever. Det är viktigt att 
hitta en gemensam lösning, som beaktar allas perspektiv. Att man även hör 
barnet och inkluderar hen i den gemensamma diskussionen ökar förståelsen 
för frågan och situationen. När föräldraskapet och kännedomen om det 
egna barnet kombineras med lärarens professionella kompetens skapas det 
bästa stödet för barnets skolgång och välbefinnande.
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Tutkimuksia opetusharjoittelun ohjaamisesta. Östra Finlands universitet.
Skinnari, T. 2004. Pedagoginen rakkaus. Jyväskylä: PS-kustannus.
Wihersaari, J. 2012. Kohtaaminen - opettajuuden ydin. Föreläsningsmaterial utifrån en 
doktorsavhandling. Tammerfors yrkeshögskola.

1. Fundera över din oro för barnet och tänk efter på vilka punkter du behöver familjens hjälp 
för att stöda barnet.

2. Fundera på vad som är bra och välfungerande i arbetet med barnet och familjen.

3. Fundera på hur du kan uttrycka både det positiva och din oro så att det du säger inte 
uppfattas som anklagande.

4. Lyssna utan att döma. Uthärda även tystnad.

5. Fundera tillsammans med familjen på hur ni tillsammans kan stöda barnet. 

6. Erbjud stöd, uppmuntran och information. Bygg vid behov upp ett samarbete med elevvården.

7. Avtala om fortsättningen

ATT FÖRA BEKYMMER PÅ TAL MED VÅRDNADSHAVARE

Att fundera på:

1. När var du senast 
medvetet närvarande 
för barnen och verkli-
gen lyssnade på dem 
utan att stressa?

2. Vilka är dina styrkor 
när det gäller att föra 
bekymmer på tal med 
dina elevers föräldrar? 

3. Vad tycker du är 
svårast i fråga om att 
föra bekymmer på tal?

Omarbetning utifrån följande källa: Utbildningsstyrelsen. Puheeksiottaminen varhaisena dialogina. 

med personerna.
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Lektionen inleds

Stenansikte
Mål: att inse varför det är viktigt att leva sig in i berättarens känslor.
Läraren berättar att syftet med nästa övning är att visa varför det är viktigt att leva sig in 
i berättarens känslor. En god lyssnare uttrycker genom sina gester och sin blick att hen är 
intresserad av det berättaren har att säga. Vad händer om den som lyssnar inte uttrycker några som 
helst känslor för berättaren? 

Eleverna arbetar parvis. Den ena får i uppgift att lyssna på sin kamrat och se hen i ögonen, men i 
övrigt vara helt uttryckslös, ”ett stenansikte”. Den andra berättar om sitt drömkalas. Läraren skriver ner 
stödfrågor:
• Var skulle kalaset äga rum? 
• Vad skulle ni göra? 
• Vad skulle ni äta?  

Sammanfatta övningen genom att beskriva hur det kändes att berätta om något roligt för en fullständigt 
uttryckslös samtalspartner. Vilken betydelse har det att man lyssnar med inlevelse? Byt roller och upprepa 
övningen.

Arbete med temat

Empatiskt lyssnande
Mål: att förstå vad empatiskt lyssnande är och att öva på empati. 

Minneslista för en god lyssnare (bilaga 18):
• titta på personen som talar
• koncentrera dig på att lyssna
• försök förstå hur den som talar känner det
• kontrollera att du har förstått den andras ärende och känslor rätt
• uppmuntra personen som talar genom att ställa fler frågor

1. Läraren visar en projektion av bilaga 16. Diskutera under lärarens ledning hurdan en god lyssnare är. 
Sammanställ tillsammans en minneslista för en god lyssnare och sätt upp den på väggen i klassrummet. 

2. Öva er på att sätta er in i en annan persons situation genom följande övning: läraren läser en liten 
berättelse högt och eleverna får parvis fundera på vilka slags känslor personen i berättelsen eventuellt 
upplever. Läraren visar en projektion av modellen Känslomoln (för elever i årskurserna 1–2) eller Käns-
lornas väderkvarn (för elever i årskurserna 3–6) som hjälp för namngivningen av känslorna. Berättelser:

Övningar för att träna på färdigheterna i empati och bemötande 
Centrala inlärningsmål

• att öva på färdigheten i att bemöta andra och empatiskt lyssnande
• att få erfarenhet av att bli hörd
• att öva på att föra känslor, tankar och bekymmer på tal

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6
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Övningar för att träna på färdigheterna i empati och bemötande 
Artur har snart födelsedag och har redan ivrigt sett fram emot den i flera dagar. När inbjudningskorten 
har delats ut märker Edvin att han är den enda pojken i klassen som Artur inte har bjudit in till sitt kalas. 
Hur känner Edvin det? Diskutera parvis. Namnge känslorna! 

Ella skriver ett matematikprov. Hon märker att tiden absolut inte kommer att räcka till för att räkna 
alla tal. Och Ella som hade bestämt sig för att få bra betyg i just det här provet! Hur känner Ella det? 
Diskutera parvis. Namnge känslorna!

Majsan råkar ut för en olycka: hon snubblar på sina egna fötter mitt i skolans matsal och faller pladask. 
Brickan och porslinet ramlar i golvet med en skräll och hundra av skolans elever vänder blicken mot 
Majsan. Hur känner Majsan det? Diskutera parvis. Namnge känslorna!

Läraren berömmer för första gången en av Emils teckningar så att hela klassen hör. Hur känner Emil det? 
Diskutera parvis. Namnge känslorna!

3. Arbetet kan fortsätta med berättelser ur elevernas och lärarens egna liv!

Från du-budskap till jag-budskap
Mål: att öva på jag-budskap för att uttrycka de egna gränserna och vad jag tänker, känner, 
vill, värdesätter och vad jag inte går med på och varför. Att lära sig identifiera du-budskap, 
som upplevs som anklagande och dömande och som ofta leder till ett aggressivt beteende 
hos motparten. 

1. Läraren beskriver först jag- och du-budskap med hjälp av till exempel följande exempel:

Anne spelar spökboll med Kajsa och Paula, men alltid när Anne får in en träff påstår Kajsa att bollen 
inte träffade henne. Ett du-budskap i situationen kunde se ut på följande sätt: ”Du fuskar alltid!” Ett 
jag-budskap i situationen kunde se ut på följande sätt: ”Det irriterar mig att du påstår att bollen inte 
träffade. Kan du inte spela enligt reglerna?”

2. Eleverna får i uppgift att ändra de du-budskap läraren säger till jag-budskap. Eleverna kan enligt 
lärarens övervägande antingen först säga jag-budskapen högt till en kompis och sedan diskutera försla-
gen parvis eller också skriva ner dem i Må bra-häftet. 

Anton lånade ut sin mobiltelefon till Peter. Peter tappade telefonen och råkade i misstag trampa på den, 
så att det blev en stor spricka i skärmen. Anton sa: ”Klantskalle!" Jag tänker aldrig mer låna ut någonting 
åt dig!” Hur hade Anton kunna uttrycka sina känslor med ett jag-budskap? Hur hade Peter kunnat svara 
Anton med ett jag-budskap? 

Lena har länge drömt om att få ta hål i öronen. En dag märker Lena avundsjukt att hennes vän Asta har 
hål i öronen och nya, vackra örhängen. Lena säger: ”Du ska alltid leka diva!” Hur känns det för Asta? 
Hur känns det för Lena? Hur skulle Lena kunna berätta för Asta om sina känslor genom att använda ett 
jag-budskap och utan att göra Asta ledsen?

3. Berätta om motsvarande situationer ur ditt eget liv och tänk ut hur man skulle ha kunnat använda 
jag-budskap i dem! Ni kan även använda situationer från föregående övning (Empatiskt lyssnande) som 
utgångspunkt för arbetet.

3–4 5–6
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Spelet En god lyssnare
Mål: att öva på färdigheterna i att lyssna och föra saker på tal.
Material: bilaga 17 A–D kopierad, isärklippt och indelad i två uppgiftshögar till varje par.

Läraren berättar om syftet med uppgiften och visar med hjälp av korten hur spelet En god lyssnare 
fungerar. Eleverna spelar parvis. Den som är berättare först får berättarkorten med violetta hörn, medan 
kompisen får lyssnarkorten med gröna hörn. Båda lyfter turvis ett kort från de olika högarna, så att 
rollen som berättare och lyssnare byts ut varje gång. Berättaren berättar om det som anges på kortet 
med några meningar (alltså inte alltför kortfattat) och lyssnaren agerar som en god lyssnare enligt de 
givna anvisningarna. 
Sammanfatta spelet genom att diskutera vilka känslor övningen väckte. Vilka sätt att lyssna tyckte  
berättaren kändes särskilt bra?

Tips: Utvalda kort kan användas under till exempel veckans första lektion eller varför inte dagligen för 
att utbyta nyheter parvis eller i grupp. 

Resursträdet
Mål: att ge eleven en upplevelse av att bli hörd. Eleven får öva sig på att tala om 
sina känslor, styrkor, resursfaktorer i vardagen och sitt eventuella behov av hjälp.
Läraren visar en projektion av bilaga 16 och berättar att målet med nästa övning är 
att intervjua sin partner och koncentrera sig på att lyssna på och förstå hen. Läraren visar en projektion 
av bilaga 30 eller delar ut kopior av den. Gå kortfattat igenom frågorna, så att eleverna förstår dem. 
Läraren delar in eleverna i par. Intervjun kan börja.

Sammanfatta övningen genom följande stödfrågor när båda eleverna har intervjuat varandra:
• Hur kändes det att vara intervjuare? Vad var intressant?
• Hur kändes det att bli intervjuad av kompisen? Varför?
• Varför är det viktigt att kunna tala om sina tankar och känslor? 

Tips:
Eleverna kan ta hem uppgiften och intervjua en familjemedlem. Intervjuuppgiften kan även sättas upp 
hemma, till exempel på kylskåpsdörren, så att familjemedlemmarna kommer ihåg att föra de saker som 
nämns i den på tal.
Resursträdet kan även användas som diskussionsunderlag under föräldrakvarter. 

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6
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Lektionen avslutas

Jag lyckades!
Mål: att öva på att ta och ge ordet samt på färdigheterna i att vara en god lyssnare.

Dela in eleverna i små grupper. Läraren ger grupperna i uppgift att välja vilket litet föremål 
som helst som gruppens magiska föremål. Det magiska föremålets förtrollning ligger i att endast den 
som håller föremålet i händerna just då får tala. De andra har i uppgift att lyssna empatiskt på talaren. 
Var och en får i tur och ordning hålla i det magiska föremålet och berätta en liten berättelse om ett 
ögonblick i livet när de lyckades med något hemma, i skolan eller på fritiden. Läraren kan först berätta 
ett exempel ur sitt eget liv. Sammanfatta övningen genom att berätta hur det kändes att berätta och 
lyssna på framgångshistorier. 
 

Vem kan jag hjälpa?
Mål: att uppleva glädjen i att hjälpa. 
Tillverka presentkort där ni skriver ner ett löfte om hjälp. Fyll i följande mening på 
presentkortet: ”Jag, ______, vill hjälpa dig, ______, med ______.” 
Till exempel: Jag, Maja, vill hjälpa dig, pappa, med att dammsuga. Överlämna presentkorten till motta-
garna och diskutera senare, till exempel efter en vecka eller två, hur det gick med hjälpen och om den 
skapade välbefinnande för eleverna själva och den närstående.

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6
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LUGN OCH NÄRVARO
Mål för läraren:

• att förstå hur övning i att hitta lugnet och vara närvarande inverkar på stärkandet av själv-
kännedomen, känsloregleringen, interaktionsfärdigheterna och det psykiska välbefinnandet

• att få redskap för att öka den egna aktiviteten och den medvetna närvaron i skolans vardag
• att få verktyg för att hitta lugnet samt för att öva på att lyssna på de fysiska och psykiska 

signalerna i klassen

Att lyssna på de fysiska och psykiska signalerna
Brådskan i det moderna livet skapar stressreaktioner också hos barn. Att 
stanna upp och hitta lugnet är viktiga färdigheter som man borde öva på för 
att främja sitt eget välbefinnande. När tankarna tystnar blir även kroppen 
lugn och avslappnad. När man lyssnar på kroppen blir det lättare att iden-
tifiera eventuella spänningstillstånd i den och slappna av.  Forskning visar att 
avslappning avlägsnar störande och energiförbrukande spänningstillstånd, 
minskar andningsfrekvensen och får hjärtat att slå långsammare, förbättrar 
motståndskraften och påskyndar återhämtningen.

Numera vet man hur de dagliga upplevelserna inverkar på hjärnans utveck-
ling och anpassning. Genom att öva på de socioemotionella färdigheterna 
kan man utveckla de nervförbindelser som stöder de aktuella färdigheterna 
i hjärnan. Forskning visar att regelbundna övningar i att hitta lugnet och va-
ra närvarande formar hjärnan och stärker det positiva tänkandet och den 
emotionella kontrollen.

Genom att bli stilla skapar man utrymme för identifiering av de fysiska och 
psykiska signalerna. Det blir lättare att identifiera tankar och känslor, vilket 
innebär att man bättre kan välja vilken känsla eller tanke man ska följa och 
agera enligt. Genom regelbundna övningar lär sig barnet att själv reflektera 
över situationer och hitta lugnet samt att bättre hantera stressande situationer.

Närvaro och acceptans
Att man blir stilla och är medvetet närvarande leder till att man lugnt och 
accepterande observerar känslorna, förnimmelserna i kroppen och nuet. Man 
behöver inte fastna i känslorna och tankarna, utan man kan notera dem och 
acceptera dem som de är. Övningen har konstaterats öka tillfredsställelsen 
med sig själv och medkänslan med andra. När man lär sig att ha en empatisk 
och välvillig inställning till sina egna känslor och tankar ökar empatin för en 
själv. Medkänslan med andra föds ur självacceptansen och sättet att tala 
med sig själv.

Genom att man övar på att medvetet lyssna på sig själv och vara närvaran-
de ökar man förståelsen för sitt liv och sig själv. Avsikten är att vara medveten 
om vad som händer i nuet, utan att bekymra sig över det förgångna eller 
vänta på framtiden och att njuta av rikedomen och möjligheterna i just det 
här ögonblicket. Detta minskar den psykiska belastningen och frigör utrymme 
för kreativt tänkande och inlärning genom att förbättra koncentrationsförmå-
gan. Oro, ångest, starka känslor eller rastlöshet äter upp möjligheterna att 
kontrollera det egna känslolivet och inskränker arbetsminnet. Då är det svårt 
att ta emot information, koncentrera sig, lösa problem eller lära sig nya saker.

• lugn och tillfredsställelse
• värme, acceptans och 

äkthet
• färdigheter i att vara 

närvarande och lyssna
• förnimmelse av andras 

känslolägen och behov
• mer medvetna val även i 

svåra situationer
• motivation och livsglädje i 

arbetet

Fördelar med medveten-
hetsfärdigheter för läraren
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Utveckling av medvetenhetsfärdigheterna i skolan
Lugn och närvaro skapas inte genom att man befaller eleverna att lugna 
ner sig. Barn behöver erfarenheter av hur det känns när kroppen och sinnet 
vilar. En vuxens exempel och närvaro påverkar barnet. När läraren är 
genuint närvarande och lyssnar på eleverna förmedlas känsloläget och 
färdigheterna i bemötande till eleverna. 

Övningarna kan vara inriktade på att lyssna på förnimmelserna i den eg-
na kroppen, uppmärksamt observera omgivningen eller milt styra den egna 
andningen och tankarna. Att följa med andningen är ett naturligt och enkelt 
sätt att fokusera uppmärksamheten och lugna ner nervsystemet. Den finns 
alltid med och fungerar som en fristad också i stressande och betungande 
situationer. Genom regelbunden övning lär eleven sig att reflektera över 
olika situationer och lugna ner sig själv och därigenom blir hen även bättre 
på att känna, identifiera och kontrollera sina känslor.

Källor:
Fowelin, P. 2014. Mindfulness luokkahuoneessa. Helsingfors: Basam Books.
Goleman, D. 2014. Aivot ja tunneäly – uusimmat oivallukset. Pargas: Samsaraa Tasapaino-oppaat. 
Lantieri, L. & Goleman, D. 2008. Tunneälyn ja sisäisen vahvuuden kehittäminen. Pargas: Samsaraa 
Tasapaino-oppaat.
Kabat-Zinn, J., Segal, Z., Teasdale, J., Williams, M. 2009. Mielekkäästi irti masennuksesta -tietoisen
läsnäolon menetelmä. Helsingfors: Basam Books.
Markkanen, S. 2013. Tipsu ja oivallusten opus. Helsingfors: Basam Books.
Willard, C. 2013. Lapsen ja nuoren mieli – Mindfulness-harjoituksia mielen kehittämiseen, rauhoit-
tamiseen ja tasapainoon. Pargas: Samsaraa Tasapaino-oppaat. 

Att fundera på:

1. Hur skulle du kunna 
vara bättre närvaran-
de i din egen vardag?

2. I vilken punkt på 
schemat skulle du 
kunna lägga till små 
stunder att bli stilla på? 



96 © Föreningen för Mental Hälsa i FinlandMå bra tillsammans

Närvaro och koncentration

7/11
Mål: att lära sig fokusera på den egna andningen och vara närvarande i nuet. 
Eleven sitter på sin plats med fotsulorna mot golvet. Läraren leder andningsövningen.
Rikta din uppmärksamhet mot din andning och låt den löpa naturligt. Räkna till sju medan du 
andas in och till elva medan du andas ut. Anpassa räknandet till andningen. Du blir säkert tvungen att 
räkna snabbare. Undvik dock att andas snabbare.

Medveten morgon
Mål: att lära sig att bli stilla, vara närvarande, fokusera på den egna andningen och stärka 
välbefinnandet genom positiva tankar. 
Börja morgonen med att ställa er intill era platser. Stå rakt och håll händerna avslappnade vid 
sidan av kroppen. Fördela vikten jämnt mellan båda fotsulorna. Eleverna kan blunda eller fokusera på 
en punkt cirka en meter bort på golvet. Läraren leder övningen genom att tala lugnt.
• Fokusera på din andning. Låt den löpa naturligt in och ut.
• Placera dina händer på magen, så att du kan känna andningsrörelsen.
• Koncentrera dig på att känna rörelsen i din mage.
• Ta bort händerna från magen.
• Tänk ut en sak som gör dig på gott humör. Öppna ögonen och sätt dig på din plats.
Efter övningen kan ni diskutera vilka slags förnimmelser den väckte. Var det svårt att fokusera på and-
ningen? Hjälpte det att hålla händerna på magen? Vilket humör är eleverna på när de inleder dagen 
efter övningen?

Tips: Den positiva tanken i slutet av övningen kan även vara:
• något trevligt som jag tänker göra i dag
• en god egenskap hos mig själv
• hur kan jag vara en god kamrat till mina klasskamrater i dag
• något jag är tacksam för
• något jag är bra på.

Fingerrörelser
Mål: att öva på koncentrationsförmågan. 
Eleverna har händerna på skolbänkarna med handflatan nedåt. Rör på fingrarna i tur och ord-
ning enligt lärarens anvisningar. Handflatan och de övriga fingrarna ska ligga mot skolbänken. 
Läraren kan visa ett exempel med hjälp av en dokumentkamera.
• Rör båda tummarna/pekfingrarna/långfingrarna/ringfingrarna/lillfingrarna.

Övningar i medveten närvaro,  
koncentration och avslappning
Centrala inlärningsmål

• att lära sig skapa lugn i sinnet
• att lära sig sätt att lösa upp spänningstillstånd i kroppen
• att förbättra koncentrationsförmågan

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6
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Övningar i medveten närvaro,  
koncentration och avslappning

• Klarar du av att röra på tummen och långfingret samtidigt?
• Klarar du av att röra på pekfingret och ringfingret samtidigt?
• Klarar du av att röra på långfingret och lillfingret samtidigt?
• Klarar du av att röra på tummen och lillfingret samtidigt?

Sinnesövning
Mål: att lära sig att vara närvarande och bli medveten om omgivningen med hjälp av de egna 
sinnena. 
Sitt lugnt på era platser. Blunda och fokusera först på den egna andningen. Genomför övningen tre 
gånger, så att antalet saker som ska förnimmas minskar med en varje gång. Läraren styr tankarna:

Räkna i tankarna upp tre
• saker som du känner i kroppen
• dofter som du känner
• ljud som du hör
• saker som du ser.

Läraren upprepar samma anvisningar igen, så att eleven den här gången i tankarna ska namnge två 
saker i anknytning till varje sinne. Den sista gången namnges bara en sak som eleven blir medveten om 
för varje sinne. Det är bra om läraren håller en liten paus mellan varje sinne. 
Övningen kan även genomföras så att man först börjar med en sinnesförnimmelse och avslutar med att 
till sist nämna tre saker.

Spegeln
Mål: att öva på närvaro och koncentration. 
Eleverna härmar ljudlöst lärarens rörelser. Rörelserna kan vara mycket enkla handrörelser. När 
eleverna lär sig metoden börjar de följa läraren även utan muntliga anvisningar.

Grodans andningsövning
Mål: att lära sig olika andningstekniker och hur man kan utnyttja dessa inom den emotionella 
kontrollen. 
(Chissik, M. & Peacock, S. 2012. Frog’s breathtaking speech: How children (and frogs) can use the 
breath to deal with anxiety, anger, and tension. London: Singing dragon.)
Med hjälp av följande berättelser kan läraren ge eleverna handledning i olika andningssätt. Det lönar 
sig att inte gå igenom berättelserna vid ett och samma tillfälle, utan de kan fördelas över en längre 
tidsperiod, så att man koncentrerar sig på ett visst andningssätt under en längre tid. Som avslutning på 
berättelsen testar hela klassen den andningsteknik som nämns i den. Det är bra att även diskutera när 
det aktuella andningssättet kan användas i den egna vardagen.

Läraren berättar för eleverna om en groda som har fått i läxa av läraren att förbereda ett föredrag om 
andning.  Grodan vet inte vad han ska kunna berätta för sina klasskamrater om andning.

Lejonets andning
Då kom grodans vän Lejonet och frågade: ”Varför är du så ynklig, Grodan?”
Grodan svarade: ”Jo, för i morgon måste jag hålla ett tal om andning i skolan. Jag vet inte särskilt mycket 
om andning och jag är mycket, MYCKET, MYCKET orolig.”
Lejonet lyssnade noggrant, log och sa: ”Jag vet ett intressant sätt att andas. Jag gör så här. Jag andas 
in genom näsan. Sedan morrar jag ut genom munnen. Så här.”

1–2 3–4 5–6
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Och han andades in genom näsan, spände ut klorna, lyfte på ögonbrynen, öppnade munnen på vid gavel 
och räckte ut tungan så långt det gick och gav ifrån sig en alldeles kolossal morrning samtidigt som han 
andades ut.
”Jag tycker det här är ett mycket intressant sätt att andas, för när du morrar ut luften på det här sättet 
slappnar du av i käken, som ofta är spänd när du är orolig. Om du övar på det här kommer du dessutom 
att få stark och hörbar röst, så att din lärare inte längre behöver säga ”Tala högre, jag hör inte”. ”Jag 
är mycket stolt över den här andningen”, sa Lejonet.

Krokodilens lugnande andning
Grodan: ”Jag ska hålla föredrag i skolan i morgon. Jag är jättenervös för det.”
Krokodilen lyssnade noggrant, log och sa: ”Jag vet ett fint sätt att andas. Jag gör så här.
Jag andas långsamt in genom näsan...
Och sedan andas jag långsamt ut genom näsan...
Jag tycker det här är ett fint sätt att andas, för det är lugnande att andas långsamt och koncentrerat in 
och ut genom näsan.
Och det betyder att om man är nervös, orolig eller rädd för något hjälper den här andningen en att 
klara av det bättre.
Jag är stolt över den här andningen, som jag kallar Krokoandning.”

Biets surrandning
Grodan sa: ”Jag ska berätta för dig varför jag är ledsen. Jag måste hålla ett föredrag om andning i 
skolan, och jag vet inte särskilt mycket om saken.”
Biet lyssnade noggrant, log och sa:
”Jag vet ett intressant sätt att andas. Jag gör så här. Jag andas in genom näsan. Sedan andas jag ut 
medan jag gör ett surrande ljud mellan tänderna. Så här.”
Och sedan spände biet ut bröstkorgen som en ballong medan det andades in genom näsan. Sedan 
började det surra samtidigt som det utan att försöka särskilt mycket andades ut genom munnen:
”Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.”
”Och när luften börjar ta slut börjar jag om från början igen.” Och så andades det in genom näsan igen 
och surrade ännu längre än förra gången på utandningen.
”Jag ska berätta för dig varför det här är ett mycket intressant sätt att andas. Därför att det botar 
huvudvärk.
Och även om huvudet inte värker är det roligt att surra.”

Skogshuggarens andning
Skogshuggaren tittade på grodan och frågade: ”Varför är du så ynklig?”
Grodan svarade: ”Jo, i morgon måste jag hålla ett föredrag om andning i skolan. Jag vet inte särskilt 
mycket om det och jag är rädd.”
Skogshuggaren lyssnade noggrant, log och sa: ”Jag vet ett intressant sätt att andas. Jag gör så här. Jag 
står rak i ryggen med fötterna en bit isär. Sedan lyfter jag yxan över huvudet och håller armarna raka. 
När jag höjer yxan andas jag in djupt genom näsan. När jag sedan svingar yxan neråt mot det tomma 
utrymmet mellan mina ben vrålar jag HAA så högt jag kan.”
Och så höjde han yxan samtidigt som han andades in genom näsan. Sedan svingade han yxan neråt mot 
det tomma utrymmet mellan benen och vrålade HAA så högt han kunde.”
”Jag tycker det här är ett mycket intressant sätt att andas, i synnerhet när man är irriterad eller arg över 
något”, sa skogshuggaren. ”Eftersom du vrålar HAA när du andas ut släpper du samtidigt ut all ilska som 
har dämts upp inom dig. När du släpper ut ilskan känner du dig lugnare och mår bättre. Jag är mycket 
stolt över den här andningen. Jag kallar den Skogshuggarens andning.”
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Välgångsönskningar
Mål:  att lära sig att tänka positiva tankar om sig själv och andra och att öka positiviteten och 
tacksamheten. 
Man kan även inkludera den inre dialogen i en vanlig andningsövning. Man kan till exempel ge 
eleverna följande anvisningar:
• Önska dig trevliga saker i din skoldag. Önska först trevliga saker åt dig själv och därefter åt dina 
klasskamrater och din familj.

• Var tacksam. Räkna i tankarna upp saker som du är glad och tacksam för i ditt liv.
 

Avslappning

Sjöstjärnan
Mål: att lära sig att gradvis slappna av i hela kroppen, från huvudet till tårna. 
Eleverna ligger på rygg på golvet. Läraren leder avslappningsövningen.
Lägg dig ner så att armarna och benen pekar åt olika håll och tänk dig att du är en sjöstjärna. 
Andas in djupt ända till nedre delen av magen, kroppens centrum, och sträck ut armarna och benen längs 
golvet så långt du kan. Tänk dig att rörelsen börjar från centrumet och sprids gradvis längs armarna och 
benen till fingertopparna, tårna och hjässan. När du har andats in och samtidigt sträckt ut dig, andas du 
ut och slappnar av. Låt händerna, fötterna, huvudet, armarna, ryggen och nacken vila tungt mot golvet. 
Upprepa några gånger: sträck ut dig samtidigt som du andas in och slappna av när du andas ut.
När du är avslappnad för du armarna och benen närmare varandra och intar en bekväm ställning. Du 
kan prova att vagga ett kramdjur till sömns: placera kramdjuret på magen och följ med hur det höjs och 
sänks när du andas in och ut. 

Fastfrusna ärtpåsar
Mål: att förbättra koncentrationsförmågan och lära sig samarbetsfärdigheter. 

Steg 1.
Lekdeltagarna går omkring och försöker hålla kvar ärtpåsar på huvudet. Lekledaren uppmanar lekdel-
tagarna att ibland gå på tårna, hoppa på ett ben, gå baklänges, röra sig långsammare eller snabbare 
osv. Om en lekdeltagare tappar ärtpåsen fryser hen fast på sin plats. En annan lekdeltagare måste 
plocka upp påsen och placera den på sin fastfrusna kamrats huvud för att tina upp hen. Hen får inte 
tappa sin egen ärtpåse under denna manöver. Syftet med leken är att hjälpa kamraterna, så att de inte 
behöver vara fastfrusna.

Steg 2.
Eleverna sätter sig parvis mittemot varandra på golvet. Sätt händerna mot varandra och placera ärtpå-
sar mellan händerna. Ärtpåsen ska stanna kvar mellan händerna under hela övningen. Den ena i paret 
blundar, medan den andra lugnt rör på händerna samtidigt som lugn musik spelas i bakgrunden. Byt 
roller på lärarens signal.
Stig upp och stå samtidigt som ni fortfarande håller ihop händerna. Byt roller igen. Nu ska den ena i pa-
ret med lugna rörelser börja föra sin kompis runt klassrummet. Läraren uppmanar eleverna att använda 
olika nivåer och rörelsebanor.
Återvänd till sist till golvnivå och den ursprungliga ställningen. Eleverna får lägga sig på golvet. Ärtpåsen 
kan till exempel placeras på magen. Koncentrera er på andningen och förnimmelserna i kroppen.
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Färgavslappning
Mål: att lära sig slappna av med hjälp av egna fantasibilder. 
Eleverna ligger på golvet i en bekväm ställning. Läraren berättar en historia, samtidigt som 
lugn musik spelas i bakgrunden. När man berättar historien är det bra att hålla pauser och ge 
utrymme för barnens fantasi.

Historia: Andas in djupt tre gånger och låt din kropp slappna av. Tänk dig en röd färg. Vad får den dig 
att tänka på? Vilka saker tycker du är röda? Övergå därefter långsamt till att tänka på orange. Hur ser 
orange ut? Hur doftar det? Vilka saker är orange? Övergå så småningom till gult. Hur känns den gula 
färgen? Hur ser den ut? Vilka olika nyanser ser du i gult? Övergå så småningom till den gröna världen. 
Vilka nyanser av grönt ser du? Hur doftar det där? Se dig omkring i lugn och ro. Du har det bra. Fortsätt 
din resa in i den blå världen. Hur ser det ut där? Vilka saker ser du? Hur känns det? Fortsätt in i den 
violetta världen. Vad ser du? Återvänd till sist till den färg du tyckte bäst om. Vilken färg är det? Hur 
känns det? Ger färgen dig kraft? Ger den dig en känsla av välbefinnande? Kom ihåg den här färgen 
varje gång du behöver uppnå ett liknande tillstånd. Titta nu på din egen färg en stund till och sträck på 
dig en aning. Öppna ögonen. Du mår bra och känner dig pigg. Sätt dig långsamt upp.

Efter avslappningen kan ni diskutera till exempel följande:
• Vem kunde se färger?
• Vilken var din favoritfärg? 
• Hur många tror att deras favoritfärg kan hjälpa dem att slappna av i fortsättningen?

Regnavslappning
Mål: att slappna av och vänja sig vid en annan persons närhet.
Görs parvis. Spela lugn avslappningsmusik (regnsmatter e.d.) i bakgrunden. Den ena i paret sitter 
på sin plats, med händerna på skolbänken och pannan på händerna med slutna ögon. Den andra i 
paret skapar regnsmatter på kompisens rygg med fingertopparna. Regnsmattret kan börja från axlarna, 
gå längs armarna och framskrida upp och ner längs ryggen. Byt roller på lärarens tecken.

Smekningsringen
Mål: att slappna av och vänja sig vid en annan persons närhet.
Dela in klassen i två delar och bilda en inre och en yttre ring. Den inre ringen sitter till exempel 
på stolar med ansiktet mot mitten av ringen. Personerna i den yttre ringen går lugnt runt ringen 
och stryker samtidigt över axlarna på varje person i den inre ringen när de går förbi. På lärarens tecken 
kan eleverna stanna upp ett ögonblick för att stryka över axlarna och därefter fortsätta gå. Förutom att 
stryka över axlarna kan man även till exempel massera eller skapa smatter med fingertopparna.

En virtuell må bra-skogspromenad
Mål: att inse att vistelse i naturen har en uppiggande effekt.
Material: en dator med ljuduppspelningsutrustning, en internetförbindelse och en videokanon.

Läraren berättar att forskning visar att redan fem minuters vistelse i naturen stärker det psykiska välbe-
finnandet. Klassen ska nu få uppleva en fem minuter lång, virtuell skogspromenad i klassrummet. Läraren 
ber eleverna inta en bekväm ställning, så att de kan njuta av den naturupplevelse som visas på filmduken. 
Läraren dämpar belysningen i rummet och startar den virtuella skogspromenaden från Föreningen för 
Mental Hälsa i Finlands webbplats. Skogspromenaden kan sammanfattas genom att eleverna får namnge 
de känslor som upplevelsen väckte. Skogspromenaden kan i mån av möjlighet genomföras i naturen.
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Skrivuppgift
Mål: att hitta en avslappningsmetod som passar en själv. 

Skriv en kort berättelse med rubriken ”En avslappnande stund”. Skriv bland annat om följande:
• Vad gör du?
• Var är du?
• Vem/vilka är med dig eller är du ensam?
• Hur ser det ut runt omkring dig?
• Vilka ljud hörs?
• Vilka dofter känner du?
• Vilka förnimmelser känner du i kroppen?

Bildkort
Mål: att lära sig olika avslappningsmetoder och hitta metoder som passar en själv. 
Läraren lägger fram olika bildkort som visar olika sätt att koppla av. Alla väljer ett kort som 
passar dem. Dela in er i mindre grupper. Berätta varför ni valde just det aktuella kortet.

Korten kan ha till exempel följande motiv:
• att vara nära en annan person
• att skriva
• att lyssna på musik
• att läsa
• att bygga
• att rita.
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Åke har inga ögonfransar. Så har det varit ända sedan 
han föddes. ”Du är så konstig”, sa Theo till Åke.  
Åke blev ledsen. Han skulle vilja vara som alla andra.  
Eller är alla andra likadana? Känsloagenterna kommer 
till hjälp och tar reda på hur man ska förhålla sig till 
olikheter.
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VÄRDERINGAR SOM STÖD FÖR DEN PSYKISKA HÄLSAN
Mål för läraren:

• att reflektera över de värderingar som påverkar undervisnings- och fostringsarbetet i bak-
grunden och hur dessa kommer till synes i praktiska situationer

• att få redskap för att reflektera över etiska frågor tillsammans med eleverna

Värderingarna och livets betydelsefullhet
Upplevelsen av att ens liv är betydelsefullt är en viktig del av psykisk hälsa. 
Barnet upplever sitt liv som betydelsefullt när hen känner att hen är viktig 
och värdefull för andra. Värdereflexioner stärker självkännedomen och 
inriktningen på de egna valen samt utvecklar det kritiska tänkandet. När 
barnet lär sig att identifiera sina styrkor och möjligheter blir det lättare för 
hen att göra sådana val i livet som stöder hens värderingar och gör livet 
meningsfullt.  Att sakna en uppgift i livet kan leda till känslor av hopplöshet 
och likgiltighet och rubba den psykiska hälsan. En atmosfär som präglas av 
omsorg, acceptans och delaktighet skapar upplevelser av betydelsefullhet 
i skolan. Att man gemensamt förundras över och diskuterar små och stora 
frågor i livet hjälper barnet att på ett tryggt sätt hitta sina egna värdering-
ar och respektera andras val.

Värden och fostran i skolan
I Finland fastställs de grundläggande värdena inom undervisningen på 
nationell nivå i läroplanerna. Värdena stillhet, anspråkslöshet och självbe-
härskning försvann från skolornas läroplaner på 1920-talet. I stället har vi 
fått värden som tolerans, hållbar utveckling och samarbetsförmåga. Denna 
förändring visar även att de samhälleliga värderingarna har förändrats. 
Exempel på värden som bevarats inom skoluppfostran genom årtiondena 
är ärlighet, rättvisa och vänlighet.

Samtidigt som teknologin får större fotfäste i skolorna och kompetens 
och livslångt lärande framhävs behöver man även färdigheter i att stö-
da välbefinnandet och livskompetensen. Det man satsar på och ger tid   
för i skolvardagen berättar om skolans värderingar. Skolans värderingar 
återspeglas bland annat i reglerna, bedömningen, temana under läsåren, 
de ekonomiska lösningarna, välbefinnandet bland personalen samt de ge-
mensamma verksamhetsmodellerna. Skolans ledning spelar en viktig roll 
som möjliggörare av gemensamma värden. Att den psykiska hälsan stärks 
i barndomen skapar en grund för att individen i framtiden kan göra en 
insats som samhällsmedlem. Det här är även en förutsättning för hållbar 
utveckling.

I skolan förmedlar läraren värderingar, av vilka en del styrs av läropla-
nen och yrkesfältet, medan en del uppstår till följd av lärarens personliga 
värderingar. Värderingarna inverkar medvetet eller omedvetet på de dag-
liga valen. Det är bra om läraren reflekterar över vilka slags värderingar 
hen förmedlar till sina elever genom sitt uppförande, sina gester och sitt tal. 
Ibland kan det man säger och kroppsspråket stå i konflikt med varandra. 
Att observera sina känslor och handlingar hjälper en att bli medveten om 
konflikter av det här slaget.

Kari Uusikylä (2006) har forskat i skolminnen från de senaste årtiondena 
och därigenom funderat på hurdan en bra lärare är och vilka slags egen-
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Moralutveckling
Värderingarna och värdefostran är starkt kopplade till moralutvecklingen. 
Det moraliska tänkandet anknyter till vilka beteenden som anses vara pas-
sande och opassande och vilka handlingar som anses vara rätt och fel, go-
da eller onda. Att lära sig rätt och fel är en viktig del av barnets utveckling. 
Det tar år att internalisera värderingarna till barnets egen röst, samvetet. 
Det lilla barnet begrundar fortfarande saker och väljer lösningar ur sitt 
eget perspektiv. Rädsla för auktoriteter och ett eventuellt straff eller den 
egna fördelen och det egna välbehaget definierar moralen och huruvida 
handlingarna är berättigade. När moralen utvecklas utgör gemensamma 
regler och värderingar samt viljan att vara ett snällt barn och vara de 
närstående till lags grunden för den moraliska slutledningen. Så småning-
om lär barnet sig hur man ska agera och börjar då successivt uppfatta 
samhällets normer och värderingar. Ett barn i åldern 7–10 år lever i en fas 
av regelmoral och älskar således regler. Barn över 10 år befinner sig ofta 
redan i avtalsmoralens fas och kräver därmed motiveringar till de regler 
som ges. Vuxna har förmåga att göra moraliska val genom att samtidigt 
beakta sina egna principer och samhällets bästa. 

Skolan som scen för den etiska utvecklingen
I skolan stöder man barnets etiska reflexioner och ger erfarenheter av att 
det är givande att agera i enlighet med de gemensamma värderingarna.  
Barnet behöver handledning, stöd och ibland till och med ingripanden när 
hen övar på att göra värdeval och förstå följderna av sina handlingar. I 
skolvardagen uppstår ständigt situationer där barnen gör etiska val. Vem 
ska jag leka med under den här rasten? Vilka borde jag bjuda på mitt 
födelsedagskalas? Måste man alltid säga sanningen till en kompis? 

Värdediskussioner och etiska reflexioner kan genomföras redan med 
små barn med hjälp av praktiska exempel och känsloupplevelser. Man kan 
diskutera med eleverna hur det känns när man vet att man gör rätt och 
vilken betydelse det har för ens eget humör och välbefinnande samt för 
hela gruppen och samhället. Ibland är även det som känns bra för en själv 
och ger en välbehag inte nödvändigtvis det etiskt rätta alternativet och 
skapar heller inte välbefinnande för en själv på lång sikt.  Barnet stöds till 
insikt om att de egna valen och handlingarna inverkar på livskvaliteten och 
inriktningen på livet.  

Källor:
Hannukkala, M. & Törrönen, S. (2009). Mielen hyvinvointi – opetuskokonaisuus terveystietoon. 
Helsingfors: Föreningen för Mental Hälsa i Finland.
Ijäs, K. 2009. Arvot asuvat kotona. Ajatuksia perhearvoista. Helsingfors: Kirjapaja.
Laine, K. 2005. Minä, me ja muut sosiaalisissa verkostoissa. Helsingfors: Otava.
Launonen, L. 2006. Arvojen muutos ja elämän mieli. Föreläsningsmaterial från kursen Retki 
koulun näyttämölle – eväitä mielenterveysosaamiseen.
Uusikylä, K. 2006. Hyvä, paha opettaja. Helsingfors; Jyväskylä: Minerva
Werner, E. E. 2004. Journeys from Childhood to Midlife: Risk, Resilience, and Recovery.  
Pediatrics: 114:492.

Att fundera på:

1. Vilka värderingar 
vill du förmedla till 
dina elever?

2. Hur kommer dina 
egna värderingar till 
synes i ditt undervis-
nings- och fostrings-
arbete?

3. Stämmer er skolas 
värderingar och 
praxis överens med 
varandra?

skaper dagens lärare behöver. Det viktigaste värdet i skolan är enligt Uu-
sikylä människovärdet. En bra lärare ser varje elev som en värdefull individ 
och person med styrkor och behov. Konsekvens samt hygglighet och rättvisa 
har bland eleverna alltid upplevts som en lärares viktigaste egenskaper. 
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Övningar i värdereflexioner och etiskt beslutsfattande
Centrala inlärningsmål

• att öva upp färdigheterna i fråga om etiska reflexioner
• att vänja sig vid att diskutera viktiga saker i livet, värderingar och anseende
• att uppleva att ens eget liv har betydelse 
• att förstå värderingarnas betydelse vid små och stora livsval som inverkar på den 

psykiska hälsan

Lektionen inleds

För vem är jag viktig?
Mål: att förstå att alla är viktiga för sina närstående.
Material: Följande ord från korten Viktiga saker i livet eller nedskrivna på papperslappar: 
mamma, pappa, vårdnadshavare, mor- och farföräldrar, syster, bror, släkting, vän, lagkamrat, 
granne, sällskapsdjur, fritidsledare.
Välj bland korten ut alla personer som är du är viktig för. Bilda par och berätta för din kompis varför 
du är viktig för var och en av dem.

Arbete med temat

Värderingsrymden
Mål: att fundera över vilka saker som är viktiga för en själv och lära sig att diskutera dem.
Material: Bilaga 20, Värderingsrymden, en kopia av bilaga 21, där stavelserna klippts isär, 
magneter eller häftmassa.
Berätta för eleverna att ni nu ska göra en resa till värderingsrymden för att ta reda på vilka saker som 
är viktiga i livet! Dämpa belysningen i rummet och visa en så stor projektion av diabilden Värderings-
rymden som möjligt med hjälp av en videokanon. Om det finns en jordglob i klassrummet kan ni även 
tända den som rekvisita. Om möjligt kan skolbänkarna arrangeras i form av en rymdraket. Läraren fäster 
stavelserna i bilaga 21 i mellanrummen mellan planeterna i rymden. Eleverna får i uppgift att bilda 
ord av stavelserna: orden är olika saker som är viktiga i livet. Diskutera i vilken ordning planeterna ska 
namnges när ni har bildat orden: den största planeten namnges utifrån den viktigaste värderingen och 
den näst största utifrån den näst viktigaste osv.
Till sist kan ni skriva ut diabilden i färg och sätta upp den på väggen. Tips: Bilden av värderingsrymden 
som klassen har sammanställt kan användas som diskussionsunderlag under ett föräldramöte.

Värderingsrymden
Mål: att namnge värden och värderingar och lära sig att diskutera dem. Att förstå att värdering-
arna styr de val vi gör i anknytning till den psykiska hälsan i vardagen.
Material: Bilaga 20, Värderingsrymden, en kopia av bilaga 22, där orden har klippts isär, 
magneter eller häftmassa.
Dämpa belysningen i rummet och visa en projektion av diabilden Värderingsrymden på väggen. Läraren 
fäster orden i bilaga 22 i mellanrummen mellan planeterna i Värderingsrymden. Läraren ber eleverna 
skriva ner de fem saker som är viktigast för dem i häftet. Vilka fem viktiga saker i livet skulle du inte 
kunna avstå ifrån? Vilka fem saker är dyrare för dig än guld, dvs. är så värdefulla att de inte kan mätas 
i pengar?
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Genomför därefter en omröstning genom handuppräckning: läraren räknar upp olika värden och räknar 
hur många röster varje värde får. Den största planeten namnges utifrån det värde som har fått flest röster, 
den näst största utifrån det värde som kom på andra plats osv. Om flera värden har fått lika många 
poäng får ni överlägga.Till sist kan ni skriva ut diabilden i färg och sätta upp den på väggen.

Tips:
• Eleverna får fem tomma papperslappar, där de får skriva ner de värden som är viktigast för dem 
själva och placera ut dem och limma fast dem på en egen kopia av Värderingsrymden.

• Bilden av värderingsrymden som klassen har sammanställt kan användas som diskussionsunderlag 
under ett föräldramöte.

• Idé för integrering med matematik: gör en sammanställning av omröstningsresultaten i diagramform.

Dilemman
Mål: att förstå att etiskt och rättvist handlande ökar den psykiska hälsan. Att lära sig reflek-
tera över rättvisa och orsak-verkan-relationer. Att öva på att föra svåra saker på tal.

Arbetsskeden:
1. Läraren läser upp ett dilemma i taget (och visar vid behov en projektion av det).

2. Diskutera olika lösningsalternativ med hela klassen. Läraren skriver ner lösningsalternativen.

3. Begrunda alternativen och graden av rättvisa i dem samt deras inverkan på personernas välbefinnan-
de med hjälp av en linjeövning, för vilken ni behöver ett tomt utrymme till exempel längst fram i klassen. 
Den ena änden av utrymmet är den hyggliga änden och den andra den icke-hyggliga änden. Eleverna 
får placera sig vid den punkt på linjen som motsvarar deras åsikt och motivera sin åsikt för en klasskamrat 
i närheten. Frågor till linjen finns i anslutning till varje berättelse.

4. Återvänd till era platser och välj bästa möjliga lösningsalternativ. Öva parvis på att reda ut situationen 
genom att iklä er rollerna i berättelsen och diskutera. Det är inte nödvändigt att spela upp parövningar-
na – målet är att ge alla par möjlighet att öva på att föra svåra saker på tal – men läraren kan enligt 
övervägande be några par spela upp sin diskussion så att hela klassen hör.

5. Diskutera med hela klassen vilka känslor och tankar pardiskussionerna väckte. Hur känns det om man 
tvingas handla i strid med sitt samvete? Hur känns det om man vet att man agerar rätt? Vad är civilkurage?

Hur reflekterar man över etiska dilemman tillsammans med eleverna?
Genom att undra tillsammans! Att läraren har en öppen, accepterande och reflekterande inställning till 
elevernas alla förslag uppmuntrar eleverna att tillsammans begrunda de många olika sidorna hos en 
och samma fråga. En attityd av typen ”läraren vet nog” skapar en försiktig atmosfär, där endast elever 
som kan det ”rätta” svaret vågar svara.

Patriks problem
Patrik tog sin syster Sallys dagbok i smyg och läste den. Då fick han veta att Sally utan lov hade tagit 
pengar ur mammas plånbok, för att kunna köpa ett likadant hårspänne som hennes väninna har. Mamma 
hade inte gått med på att köpa det åt henne. Hur ska Patrik göra?

Frågor på linjen hyggligt – inte hyggligt:
• Hur hyggligt och rättvist vore det att hålla alltihop hemligt?
• Hur hyggligt vore det att berätta allt för mamma och samtidigt avslöja sig själv?
• Hur hyggligt vore det att diskutera saken på tu man hand med systern och försöka få henne att 
erkänna för mamma vad hon har gjort?
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Alex problem
Alex mormor har blivit allvarligt sjuk och hamnat på sjukhus. Besökstiden på sjukhuset infaller alltid 
samtidigt som Alex har ishockeyträning. Mormor vill hemskt gärna att Alex ska komma på besök och göra 
henne glad, men Alex vet att hans tränare ”Hårda Håkan” skulle straffa Alex för frånvaron genom att 
låta honom sitta på avbytarbänken under helgens viktiga match. Hur ska Alex göra? Ringa till mormor, 
berätta hur läget är och gå till ishockeyträningen som vanligt? Gå för att hälsa på mormor och ta kon-
sekvenserna under helgens match? Försöka diskutera saken med sin krävande tränare?

Frågor på linjen hyggligt – inte hyggligt:
• Hur hyggligt och rättvist vore det att Alex ringde till mormor och hoppade över sjukhusbesöket?
• Hur hyggligt vore det att diskutera saken med tränaren?

Lenas problem
Lena, som bor i samma flervåningshus som Asta, lånade Astas cykel utan att fråga om lov. Olyckligtvis 
cyklade Lena omkull, och framhjulet på cykeln vreds så snett att det inte längre går att cykla på det. 
Lena kommer fortfarande ihåg hur förargad hon blev när Asta i början av sommaren blötte ner henne 
med en vattenpistol så att hon blev plaskvåt. Hur ska Lena göra?

Frågor på linjen hyggligt – inte hyggligt:
• Hur hyggligt och rättvist vore det om Lena tyst returnerade cykeln till den plats där hon tog den och 
lät bli att berätta för någon om det inträffade? Som hämnd för att Asta blötte ner Lena i början av 
sommaren?

• Hur hyggligt vorde det att be mamma eller pappa ordna allt åt henne, dvs. berätta om det inträffade 
för Asta och hennes föräldrar? Lena skulle kunna stanna hemma och till exempel se på film under tiden.

• Hur hyggligt vore det att Lena samlade mod och själv gick hem till Asta för att reda ut saken?

Maries problem
Marie fick en inbjudan till ett födelsedagskalas av sin klasskamrat Agnes och meddelade genast att hon 
kommer på kalaset. Senare samma dag fick hon även en kalasinbjudan av Aisha, som ska ha sitt kalas 
på inomhuslekparken Hoplop. Marie skulle hemskt gärna vilja besöka Hoplop, men hon vet att Agnes 
kommer att ta ordentligt illa upp om hon lämnar återbud. Hur ska Marie göra?

Frågor på linjen hyggligt – inte hyggligt:
• Hur hyggligt och rättvist vore det om Marie gick på Aishas Hoplop-kalas utan att lämna återbud till 
Agnes kalas, så att Agnes inte tar illa upp – hon skulle ju kunna säga efteråt att hon var sjuk?

• Hur hyggligt vore det att säga åt Agnes att hon inte kommer på hennes födelsedagskalas trots allt, 
eftersom Hoplop är en roligare plats att hålla kalas på?

• Hur hyggligt vore det att säga åt Aisha att hon inte kan komma, eftersom hon redan har hunnit med-
dela Agnes att hon kommer på hennes kalas?

Arturs problem
Peter laddade olagligt ner sitt favoritbands skiva från internet. Han berättade om det för sin bäste vän 
Artur. Hur ska Artur göra? 

Frågor på linjen hyggligt – inte hyggligt:
• Hur hyggligt vore det att ange Peter för nätpolisen?
• Hur hyggligt vore det att berätta om saken för Peters föräldrar?
• Hur hyggligt och rättvist vore det att upplysa Peter om att nedladdning från internet är förbjuden 
enligt lagen och att straffet är böter och sedan låta saken bero?
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Sara och småspökena 
Källa: Bilderboken ”Saara ja pikku kummitukset”, berättad av Thierry Robberecht, översatt till 
finska av Sinikka Suonto-van der Meer. Utgivare: Lasten Keskus, 2006.

Mål: att förstå varför det lönar sig att säga sanningen och att märka att lögner ger dåligt samvete.
Eleverna intar en bekväm ställning för att lyssna när läraren inlevelsefullt läser berättelsen Sara och 
småspökena, del 1. (Läraren kan även läsa sagan ur den ursprungliga bilderboken, om möjligheten finns.) 
Del 1 slutar vid den punkt när Saras lögner får henne att må som allra sämst. Eleverna får i uppgift att i 
små grupper hitta på två upplösningar, ett lyckligt slut och ett olyckligt slut. Alternativa sätt att utarbeta 
upplösningarna:
•  i form av stillbilder, dvs. som frusna situationsbilder
•  som scener som spelas upp
•  som historieberättande
•  genom att eleverna skriver ner upplösningarna och läser upp dem.

Gå igenom upplösningarna genom att först titta eller lyssna på alla gruppers olyckliga slut och diskutera 
dem: Varför är det ibland svårt att säga sanningen? Vad händer om man aldrig säger sanningen? 
Hur påverkas välbefinnandet av lögner? Titta eller lyssna därefter på alla gruppers lyckliga slut och 
diskutera utifrån dem: Varför lönar det sig att säga sanningen, även om det är svårt? Hur påverkas 
välbefinnandet av att man säger sanningen? Har eleverna egna erfarenheter av liknande situationer? Till 
sist läser läraren berättelsens ursprungliga upplösning, Sara och småspökena, del 2. 

Idas problem
Sjätteklassisten Idas föräldrar går på fest och meddelar att de kommer hem igen först vid midnatt. Ida 
frågar om Anna vill sova över. När Anna kommer har hon med sig två flaskor mellanöl, som hon har tagit 
av sina föräldrar utan att fråga om lov. Anna öppnar en flaska och erbjuder Ida den andra flaskan. Hur 
ska Ida göra?

Frågor på linjen hyggligt – inte hyggligt:
• Hur hyggligt och rättvist vore det att genast ge Anna portförbud till Idas hem, eftersom olaglig 
verksamhet inte är tillåten hemma hos Ida? 

• Hur hyggligt vore det att tacka nej till alkoholdrycken, men  låta Anna dricka?
• Hur hyggligt vore det att säga åt Anna att alkohol är mycket farligt för ett barns hälsa och hälla ut 
den öppnade flaskan i handfatet? Den andra flaskan ställs tillbaka på den plats där Anna tog den.

Mickes problem
Amos har födelsedagskalas för sina kompisar. Efter att alla har ätit tårta säger han att nu ska de spela 
krigsspelet Call of Duty, som har en åldersgräns på 18 år. Micke vill inte spela spelet. Hur ska Micke 
göra?

Frågor på linjen hyggligt – inte hyggligt:
• Hur hyggligt och rättvist är det att Micke genast hittar på ett svepskäl och går hem från kalaset?
• Hur hyggligt är det att Micke försöker svälja sin besvikelse och läser serietidningar medan de andra 
spelar?

• Hur hyggligt vore det att föreslå att de ska göra något annat? Om Amos eller någon annan frågar 
skulle Micke kunna säga att han inte spelar våldsamma spel för att de gör honom rastlös och leder till 
att han sover dåligt.

• Hur hyggligt vore det att meddela Amos föräldrar om att spelet som spelas på kalaset är förbjudet 
för personer under 18 år?
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Sara och småspökena, del 1
Mamma låter mig leka med alla hennes smycken – utom ett. Och det är naturligtvis just det 
halsbandet som jag tycker mest om. Ibland smyger jag tyst in i mammas rum och provar det 
i smyg. Det är ett mycket fint halssmycke, som har varit min mormors.

Usch, så hemskt! Jag tappade mammas halsband i golvet! Pärlorna rullar ut över hela rum-
met. Vad ska mamma säga? Fort! Jag samlar upp alla pärlor från golvet, gömmer undan 
dem allra längst bak i lådan och skyndar mig ut ur rummet. Mamma kanske inte kommer 
att märka något. Jag vågar i alla fall aldrig berätta det för henne!

Mamma ser att jag sitter och ser fundersam ut i ett hörn av rummet. Hon frågar om något 
är på tok. För ett ögonblick, ett mycket litet ögonblick, tänker jag berätta allt för henne. Men 
när allt kommer omkring vågar jag inte. I samma stund som jag säger: ”Nejdå, inget är på 
tok!” hoppar ett litet spöke ut ur min mun.

Det lilla spöket springer fram och tillbaka i rummet och sjunger: ”Jag har haft sönder ditt 
halsband, ditt halsband är trasigt!” ”Sch! Mamma kan höra!” Men det är ingen fara. Det är 
bara jag som kan se och höra spöket.

På kvällen tar pappa mig i famnen. Det gör han varje kväll. Men hur ska vi kunna kramas 
när det finns ett litet spöke mellan oss? Pappas armar är för korta. Jag kan inte ens känna 
hans kyssar på min kind. ”Du verkar hemskt frånvarande, min älskling”, säger pappa.

På natten sover jag mycket dåligt. Spöket flyger runt min säng och sjunger: ”Halsbandet 
har gått förlorat, halsbandet har gått i bitar!” ”Vem är du egentligen?” frågar jag. ”Jag är de 
osagda ordens spöke. Jag upprepar ord som barn inte vågar säga högt.”

På morgonen vaknar jag med det hemska spöket på min mage. Mamma frågar mig om jag 
vet var hennes vackraste halsband är. Hon har letat efter det överallt. Jag säger att jag inte 
vet, och plopp, så hoppar ett nytt litet spöke ut ur min mun.

Jag går till skolan. De två spökena flyger efter mig, och deras högljudda rop ekar i mina 
öron. Mina vänner märker att jag är mycket orolig. ”Vad är det med dig?” frågar de. ”Inget”, 
säger jag och... Åh nej, ett tredje litet spöke hoppar fram. När läraren frågar varför jag gråter: 
plopp! Ännu ett! På kvällen är vårt hem fullt av små spöken. Det ser ut som ett spökslott. De 
oväsnas förfärligt, när jag försöker prata med mamma. De låter mig inte krypa upp i pappas 
famn. Jag sitter tyst i ett hörn för mig själv.

Sara och småspökena, del 2 (upplösning)
Men nu börjar mamma ana någonting. ”Sara, har det här kanske något med mitt halsband 
att göra? Det halsbandet som jag inte hittar någonstans?” Jag nickar och börjar storgråta. 
Plötsligt är alla små spöken som bortblåsta. Äntligen kan jag erkänna allt för mamma.

Pappa har lagat mammas halsband. Småspökena tittar fortfarande in hos oss ibland.  Jag 
klarar inte alltid av att berätta allt för mamma och pappa. Men jag försöker göra mitt bästa, 
så att det ska finnas så få små spöken som möjligt mellan oss. Jag älskar värmen i mammas 
och pappas famn så mycket, att jag inte vill ha några små spöken mellan oss. 
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Lektionen avslutas

Tacksamhetens gren
Mål: att hjälpa eleverna att lägga märke till vilka viktiga saker det finns gott om i deras liv.
Material: en stor gren, papperslappar och trådbitar

Läraren placerar grenen i en vas eller fäster den i taket eller på väggen. Läraren kan använda sig själv 
som exempel och berätta tre olika saker som hen är tacksam för just nu (till exempel sitt givande arbete, 
hälsan och möjligheten att utöva fritidsintressen). Eleverna skriver ner de viktiga saker som det finns gott 
om i deras liv och som de är tacksamma för på papperslapparna. Papperslapparna fästs i grenarna 
med trådbitarna, så att de hänger och dinglar. Läraren kan sammanfatta övningen genom att läsa upp 
alla de olika sakerna från lapparna: ”Jag är tacksam för...” (Vacker musik kan spelas i bakgrunden.)

Tips 1: Övningen kan genomföras under skördetiden, som Tacksamhetens äppelträd, eller kring jul, som 
Tacksamhetens julgran. Då kan man i stället för papperslappar använda röda, äppelformade kartong-
bitar. Äpplena i julgranen kan förses med siffrorna 1–24 och fungera som klassens julkalender.

Tips 2: Tacksamhetens gren kan förevisas för föräldrarna under ett föräldramöte i klassen.

Garnnystanet
Mål: att visa klasskamraterna uppskattning och visa respekt när andra talar.
Material: ett garnnystan

Sätt er i en ring. Läraren håller garnnystanet i händerna och berättar vad hen vill tacka eleverna för i 
dag. Läraren håller fast i garnet, kastar nystanet till någon av eleverna i ringen och säger hens namn. 
Den som fick garnnystanet nämner en sak som hen vill tacka sina klasskamrater för och kastar sedan 
garnnystanet vidare. Allteftersom övningen framskrider bildas ett nät i mitten av ringen. När garnnystanet 
har varit hos alla deltagare kan läraren berätta att nätet visar att alla elever i klassen är lika viktiga och 
värdefulla medlemmar av gruppen. Lyft om möjligt gemensamt upp nätet på väggen och fäst det med 
hjälp av till exempel knappnålar. Om det inte är möjligt rivs nätet upp i omvänd ordning. 
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TILLSAMMANS UTAN DISKRIMINERING
Mål för läraren:

• att bli medveten om i vilka olika former diskriminering förekommer i skolvärlden
• att förstå vilken inverkan ensamhet har på ett barns psykiska hälsa
• att få redskap för att förebygga diskriminering och bemöta ensamhet i skolan

Diskriminering i skolan
Skolvärlden är en lämplig miljö för att förstå och värdesätta människ-
ors mångfald och förebygga diskriminering. Diskriminering innebär att 
människor behandlas ojämlikt eller försätts i olika positioner utan godtag-
bar grund. Bakgrunden till diskrimineringen är ofta att personen i fråga 
skiljer sig från majoriteten eller är avvikande i fråga om vissa egenskaper. 
Exempel på sådana faktorer är egenskaper som anknyter till hudfärg, kön, 
språk, religion, politiska eller andra åsikter, nationellt, etniskt eller socialt 
ursprung, förmögenhet, handikapp, härkomst, social klass och sexualitet.

Exempel på diskrimineringsformer som förekommer bland barn i skolan 
är uteslutning och mobbning. Diskrimineringen kan ta sig uttryck i blick-
ar, åsikter om att personen i fråga är dum eller mindre värd, uteslutning, 
undvikande, fysiska angrepp, skymfningar eller föraktfullhet. En elev som 
har stött på diskriminering upplever otrygghet och tvingas begränsa sitt 

agerande och sitt deltagande för att trygga sin egen säkerhet. 

Bakgrunden till diskriminering
Bakom diskriminering ligger ofta okunskap och fördomar. Många 
människor är rädda för sådant som ser främmande och märkligt 
ut.  Människor med avvikande utseende kan väcka förvirring och 
rädsla hos andra människor, vilket ibland även kan ta sig uttryck i ett 

aggressivt beteende. Det är helt naturligt att fästa uppmärksamhet vid 
det som är annorlunda och uppleva det som förbryllande, men det ger en 

inte rätt att diskriminera andra människor. 
Barn som har inlärningssvårigheter eller problem med känsloregleringen 
och vänskapsfärdigheterna kan vara mer benägna att bli mobbade eller 

retade. Bristfälliga emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter 
kan leda till att det lättare uppstår konfliktsituationer med andra elev-
er. Att man identifierar och övar på dessa färdigheter i klassen stöder 
barnets vänskapsrelationer och förebygger diskriminering.  

Det är svårare för ett tyst och blygt barn att stå på sig. 
Ibland kan mobbningen även vara riktad mot en elev som in-
te klarar av att högljutt försvara sig mot sina mobbare.  
Mobbarna upplever inte något motstånd och förstår inte nödvän-
digtvis ens vad deras agerande medför för den mobbade. För tysta 
elever kan det även vara svårare att ansluta sig till en grupp, och 
de blir lättare avvisade. Man kan öva på att gå med i lekar och 
spel tillsammans med en vuxen. På lektionerna och i olika situatio-
ner på rasterna kan en vuxen vara med som stöd för att ge barnet 
handledning och till och med uttrycka situationens förlopp i ord.  
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Även om diskriminering ofta anknyter till den inbördes interaktionen 
mellan eleverna kan även en vuxen medvetet eller omedvetet värdera 
människogrupper genom sina ord och handlingar. En viktig del av lärarens 
arbete är att bli medveten om de egna attityderna och värderingarna och 
utvärdera hur etiskt det egna agerandet är. 

Att ingripa i diskriminering 
En viktig del av arbetet med att förebygga diskriminering är att skapa 
gruppanda i klassen och stärka vi-andan i skolgemenskapen. Att genomföra 
par- och grupparbeten och regelbundet ändra sittordningen stärker elever-
nas färdigheter i att samarbeta med alla klasskamrater. Förutom att lära ut 
vänskapsfärdigheter kan läraren även fungera som ett stöd när det gäller 
att öva på viktiga färdigheter genom att ge eleverna handledning i var-
dagssituationer, till exempel lekar på rasterna och grupparbeten.  Välpla-
nerade och väl genomförda temadagar och temaveckor ger kunskaper och 
färdigheter i att bemöta många slags människor och stärker den jämlika 
verksamhetskulturen i skolan. Gemensamma projekt och målsättningar i 
klassen eller skolan främjar sammanhållningen och känslan av samhörighet. 

Medvetenhet om det egna uppförandet samt vetskap om vilken typ av 
beteende som är diskriminering och vad det leder till hjälper för sin del 
redan till att skapa verksamhetsmodeller som stöder icke-diskriminering. Be-
rättelser, exempel och dramaövningar är passande metoder för att åskåd-
liggöra situationer som anknyter till diskriminering, de känslor de väcker och 
följderna av handlingarna för eleverna.  

Man ska alltid ingripa i diskriminering. På så sätt sätter man gränser för 
vilket uppförande som är godtagbart och vilket som inte är det. Ett ingri-
pande ger möjlighet att påverka attityderna och föreställningarna samt 
rädslorna som ligger bakom dessa. Upplevelsen av att olika rasistiska och 
diskriminerande beteenden uppmärksammas i skolan och att man ingriper i 
dessa skapar en trygg och förtroendefull atmosfär. 

Förutom mobbning och ensam-
het kan problem i familjen, 
olika förändringar i livet eller 
inlärningssvårigheter göra ett 
barn mottagligt för depression. 
Depression hos en skolelev kan 
ofta ta sig uttryck i trötthet, 
nedstämdhet, aggressivitet, 
oförmåga att koncentrera sig, 
låg självkänsla, hopplöshet 
eller olika somatiska symptom. 
Man kan ställa direkta frågor 
om svåra saker till barnet. Att 
man ställer frågor om depres-
sion orsakar inte symptom, 
utan lindrar dem när barnet 
upplever att hen blir hörd och 
förstådd. Den vuxna kan hjälpa 
genom att söka efter lösningar 
på situationen tillsammans med 
barnet. Om lärarens oro väcks 
kan hen vända sig till de yr-
kesutbildade personerna inom 
elevvården. 
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Ensamhet hos barn
Att bli utesluten är en vanlig form av diskriminering i skolan. Att bli avvisad 
och lida av ensamhet är enligt barn en av de främsta anledningarna till att 
vara ledsen. Ett barn kan vara för sig självt utan att vara ensamt, men ett 
barn kan även vara ensamt trots att hen ingår i ett stort gäng på rasten. En-
samhet är alltså en subjektiv känsla. Därför är det ibland svårt att identifiera 
ensamhet i skolan. 

Undersökningar visar att det bland snälla och osynliga elever som klarar sig 
bra i skolan finns flest barn som upplever ensamhet, depression, ångest eller so-
ciala rädslor. En elev kan även uppvisa symptom på ensamhet genom asocialt 
beteende. Det väcker lättare vuxnas uppmärksamhet än ett tillbakadraget be-
teende. Vuxna behöver även vara mottagliga för att se och höra tystare barn. 

Att fundera på:

1. Förekommer det 
diskriminering i din 
klass? På vilket sätt?

2. Hur agerar du när 
du upptäcker diskri-
minering?

3. Vilka slags verk-
samhetsmodeller skul-
le man kunna skapa 
för att upptäcka och 
förebygga ensamhet?

Källor:
Flowers, N. 2012. Compasito. Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja. Helsingfors: Lasten keskus.
Junttila, N. 2014. Lasten yksinäisyys. Föreläsning. Åbo universitets enhet i Raumo 7.5.2014. 
Junttila, N. 2013. Koululaisten yksinäisyys. I: Talgren, S. Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajille. 
Mannerheims Barnskyddsförbund. 
Kankkunen, P., Harinen, P., Nivala, E. & Tapio, M. 2011. Kuka ei kuulu joukkoon? Lasten ja nuorten 
kokema syrjintä Suomessa. Inrikesministeriets publikation 36/2010.
Rastas, A. 2007. Rasismi lasten ja nuorten arjessa. Tampere University Press & Ungdomsforsknings-
sällskapet/ Ungdomsforskningsnätverket.
Sajaniemi, N. 2012. Moninaisuus ja erilaisuus osana ihmisyyttä. Föreläsning. Helsingfors universitet 
27.9.2012.
Souto, A.-M. 2011. Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuut-
tajanuorten ryhmäsuhteista. Ungdomsforskningssällskapet/ Ungdomsforskningsnätverket.
Suhonen, E. 2012. Johdanto ja oppimisen haasteet – tunteiden säätely ja oppiminen. Föreläsning. 
Helsingfors universitet 13.9.2012 och 20.9.2012.
Talib, M. 2012. Föreläsning. Erityisyyden ja moninaisuuden kohtaaminen. Helsingfors universitet 
15.10.2012.
Tallgren, S. (red.). 2013. Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajille. 
Mannerheims Barnskyddsförbund.
Oikarinen-Jabai, H. 2010. Kohti monikulttuurista koulua – taidetyöpajat osana kulttuurikasvatusta. 
Utbildningsstyrelsen.
The role of Chronic Peer Difficulties in the Development of Children’s Psychological Adjustment 
problems. Child Development Vol, 74, issue 5. Författare: Ladd, G. W. & Troop-Gordon, W. 2003. 

”Ju längre ett barn är ensamt, 
desto mer sannolikt är det att 
hen kommer att vara ensam 
också i ungdomen och som 
vuxen och desto mer sannolikt 
är det att hens ensamhet i nå-
got skede kommer att leda till 
andra psykosociala problem.” 
Niina Junttila, 2013.

När ett barn upplever emotionell ensamhet saknar hen en hjärtevän att 
dela viktiga saker med. Vid social ensamhet har barnet inga vänner att leka 
och spela med på rasterna. Hen kan dock ha en nära vän att tala med saker 
och ting om på fritiden. Det räcker med en nära vänskapsrelation för att 
skydda barnets psykiska hälsa vid upplevelser av ensamhet eller diskrimine-
ring. Föräldrarnas acceptans och en varm interaktion i hemmet är också av 
stor betydelse som stöd för barnets självkänsla och välbefinnande.    

Det är bra att regelbundet diskutera vänfrågor och ensamhet i klassen. Hur 
känns det att inte få vara med i gruppen eller lekarna? Det är ofta lättare 
för de andra att be den som är ensam att delta i leken, eftersom det kan 
vara mycket svårt för den ensamma att försöka ansluta sig till gruppen på 
grund av tidigare misslyckanden. 

Skolan är en plats där man övar på att umgås och arbeta tillsammans. Det 
är viktigt att lärarna och den övriga skolpersonalen gör allt för att skolan ska 
kunna vara en trygg plats för alla barn, ett ställe där barnen får uppleva att 
de är betydelsefulla och en del av gruppen. 
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Övningar i att förebygga diskriminering
Centrala inlärningsmål

• att förstå att mobbning och diskriminering är fel
• att lära sig upptäcka diskriminering i sitt eget och andras agerande 

och hitta sätt att ingripa
• att fundera över vilka anledningar det kan finnas till mobbning
• att förstå gruppens betydelse i mobbningssituationer

Lektionen inleds

Utanför
Mål: att fundera på hur det känns att hamna utanför gruppen och vad man kan göra i en 
sådan situation.
Material: Korten för känslo- och vänskapsfärdigheter, papper och pennor
Titta under lärarens ledning på bildkortet ”Uteslutning”. Diskutera bilden.
• Vad händer på bilden?
• Vad har kanske hänt redan tidigare?
• Hur känns det för den som är utanför? (Känslan kan väljas ut bland de framlagda känslokorten.)

Fortsätt arbetet i små grupper. En del av grupperna får fundera på vilka slags repliker den som har 
hamnat utanför skulle kunna använda för att närma sig gruppen. De andra eleverna får i sin tur hitta på 
repliker för hur kompisgänget på bilden skulle kunna närma sig den ensamma. 

Presentera förslagen och diskutera dem med hela klassen. Därefter får grupperna skriva ner sina repliker 
på kartongark och göra stora pratbubblor att sätta upp på väggen i klassrummet. 

Likadana egenskaper
Mål: att hitta likheter mellan sig själv och klasskamraterna.
Material: papper och färgpennor

Alla elever ritar sitt eget ansikte på ett papper och anger till exempel följande på bilden: 
vilken färg ögonen har, vilken färg håret, ögonfransarna och ögonbrynen har, om det finns fräknar eller 
födelsemärken på huden, om ytterörat har en snibb, om de kan forma tungan till en ränna och om de kan 
vifta på öronen. Sedan får eleverna gå runt i klassen från en klasskamrat till en annan och med hjälp av 
staketuppställning anteckna hur många likheter de hittar mellan sig och sina klasskamrater. Dra till sist 
slutsatser: alla hittade likadana egenskaper hos klasskamraterna.

Bollen flyger
Mål: att förstå att mobbning inte ingår i en hygglig kamrats egenskaper. 
Material: ett kramdjur eller en boll.

Version 1. Läraren tar kramdjuret eller bollen och ber eleverna ställa sig i en ring. Läraren förklarar 
därefter att eleverna ska berätta hurdan en hygglig kompis är när de får bollen. Läraren nämner en 
egenskap hos en hygglig kompis och kastar slumpmässigt bollen till någon i ringen. När bollen har varit 
hos så många som möjligt och ni inte längre kommer på fler egenskaper tar läraren bollen och frågar 
om alla höll med om alla egenskaper. Hurdan är alltså en hygglig kompis?
Version 2. Läraren tar kramdjuret eller bollen och ber eleverna ställa sig i en ring. Läraren förklarar att 
eleverna när de får bollen ska berätta vad diskriminering är och vilka slags egenskaper den kan rikta 
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sig mot. Läraren nämner ett exempel och kastar slumpmässigt bollen till någon i ringen. När bollen har 
varit hos så många som möjligt och det inte längre finns något att komplettera med upprepas övningen 
i version 1.

Arbete med temat

Förekommer det diskriminering hos oss?
Mål: att diskutera och dela med sig av sina åsikter om diskriminering.
Material: bilaga 23 (Förekommer det diskriminering hos oss?), pennor, papper.
Dela in eleverna i grupper, som diskuterar diskriminering utifrån de frågor läraren ger
(bilaga 23). Grupperna skriver ner sina svar. Välj därefter ut en person från varje grupp och ge hen 
i uppgift att berätta om gruppens tankar för de andra. De valda representanterna diskuterar ämnet 
framför resten av klassen. De andra eleverna kan om de vill göra tillägg och kommentera samt ställa 
frågor. Läraren leder diskussionen. 

En ny elev
Mål: att genom en erfarenhetsbaserad övning få en bild av hur mobbning upp-
levs av den mobbade, att förstå de bakomliggande orsakerna till mobbning och 
att öva på olika sätt att ingripa i mobbning.
Material: papperslappar och en penna.
 
1. Dramaavtal
Eleverna sitter i en ring i ett klassrum där det finns utrymme att röra sig. Läraren berättar för eleverna 
om syftet med övningen och säger att lektionen bygger på en berättelse som delvis är färdig och delvis 
byggs upp av klassen gemensamt samt på dramaarbete. Läraren frågar om eleverna är redo att be-
rätta den gemensamma historien och uppleva rollerna i berättelsen. När avtalet har ingåtts ber läraren 
eleverna att blunda. 

2. Läsning av berättelsens inledning
Läraren läser inledningen på berättelsen för eleverna.
Ingen tyckte om den nya eleven. Hen sa aldrig något. Hens skor var smutsiga, och då och då gled byxbenen 
ner under skorna, så att hen ständigt snubblade på dem. Till råga på allt var hen bra på matematik, trots 
att en sådan som hen inte borde ha fått vara bra på något. Det var kanske ännu mer irriterande än hens 
byxben, och det dröjde inte länge innan matematiklektionerna blev ett slagfält av elaka kommentarer.
   Det gick en vecka och öknamnen blev allt värre. Under den andra veckan blev den nya eleven tvungen 
att gå hem mitt under dagen, och hen kom inte till skolan på ett par dagar. Det gick nästan en månad innan 
någon tog tag i saken, och jag skäms över att erkänna att jag inte brydde mig om det hela förrän under 
den fjärde veckan. Då hände något så hemskt att jag till sist bestämde mig för att agera. 
   ”Hördu mattesnillet, dina byxor ramlar snart av! Titta, hästarna rymmer, hästarna rymmer”, ropade 
klassens clown och pekade med ett anklagande pekfinger på den nya elevens gylf, som hen hade glömt 
att stänga. Den nya eleven rodnade häftigt och började dra igen gylfen medan alla andra skrattade. 
Alla slutade dock omedelbart skratta när läraren svepte in i klassrummet. Det torde vara anledningen till 
mobbarnas långvariga framgång: de kunde undvika de vuxnas uppmärksamhet och nästan förutse bakom 
vilket hörn en lärare skulle dyka fram och i vilket ögonblick.
   Dagen tog slut och jag började gå hemåt, försjunken i tankar. Då såg jag något välbekant. Jag märkte 
att den nya eleven släpade sig fram framför mig, med de smutsiga byxbenen släpandes i marken. Jag 
skulle just ropa åt den nya eleven att stanna, men sedan insåg jag att jag inte kom ihåg hens namn. 
Skamset följde jag bara efter hen och väntade på att hen skulle snubbla på sina byxben, så att jag hann 
ikapp hen.
   ”Titta, det är ju geniet”, sa någon och dök upp precis framför den nya eleven. Bakifrån sett verkade 
den nya eleven huka sig, som om hen försökte göra sig så liten att hen inte märktes. Men de som hade 
tilltalat hen lät hen inte gå, utan knuffade till hen – först på lek, sedan en aning hårdare. Den nya eleven 
gav ifrån sig en halvkvävd snyftning och försökte fly. Då snubblade hen till sist på sina byxor och ramlade 
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omkull. De som hade knuffat hen skrattade och steg närmare just i det ögonblicket då jag med bultande 
hjärta höjde rösten och skrek så högt jag orkade: 

3. Replikskrivning
Läraren avbryter läsningen och frågar vad huvudpersonen borde skrika i den aktuella situationen. Lära-
ren skriver ner varje replikförslag på en separat papperslapp.

4. Skapande av en stillbild och tillägg av tankeröster
Ge berättelsens huvudpersoner – dvs. mobbaren och försvararen – namn. Läraren berättar att klassen nu 
tillsammans ska skapa en stillbild, dvs. en frusen situationsbild av den situation som avbryts av försvara-
rens rop. Läraren upprepar: ”Då snubblade hen till sist på sina byxor och ramlade omkull. De som hade 
knuffat hen skrattade och steg närmare...” Skapa en stillbild med hjälp av frivilliga elever. Förse varje 
rollfigur med en tankeröst, som berättar vad personen i fråga tänker i situationen – dvs. vad hen hoppas, 
är rädd för, förväntar sig, vill osv. Tankerösten läggs till genom att eleven som hittade på tankerösten 
går och ställer sig bakom rollfiguren och säger tanken (handen kan för tydlighetens skull läggas på 
rollfigurens axel). Läraren kan vid behov diskutera de tankar tankerösten väcker med klassen.

5. Scener i små grupper
Läraren delar in klassen i små grupper och drar lott om en repliklapp åt varje grupp. Läraren ber
grupperna hitta på och spela upp en upplösning som tar ställning mot mobbning och är så lycklig som 
möjligt. Upplösningen ska innehålla repliken de har fått. Varje pjäs börjar vid den stillbild eleverna ge-
mensamt byggde upp och försvararens rop. Eleverna får förbereda sig på att spela upp upplösningarna 
för resten av klassen.

6. Uppspelning av upplösningarna
Titta på varje grupps upplösning och diskutera om upplösningarna var renhåriga och rättvisa.

7. Läsning av berättelsens slut 
Läraren läser till sist författarens syn på hur situationen skulle kunna sluta. Eleverna lyssnar på den med 
slutna ögon. Vilka tankar väckte upplösningen hos dem?
De som hade knuffat hen skrattade och steg närmare just i det ögonblicket då jag med bultande hjärta 
höjde rösten och skrek så högt jag orkade: ”Sluta! Ni har inte rätt att göra så där!”
   Det var tydligt att jag hade lyckats skrämma mobbarna, och de drog sig tillbaka ett steg. Jag stod inte 
längre ut med att någon faktiskt behandlade andra på ett så avskyvärt sätt. Jag fnös av ilska över världens 
alla mobbare och fick därigenom mod att stiga emellan den nya eleven och mobbarna. Det var uppenbart 
att mobbarna inte var vana vid att bli tillsagda, och de började tveka. Det var vad de var under det hårda 
skalet: osäkra.
   ”Ge er iväg medan ni kan!” sa jag och kände att mitt mod började försvinna. Ett under inträffade: de 
stack iväg åt samma håll som de kom ifrån, och flera av dem tittade skamset på den nya eleven, som satt 
på marken. ”Sorry”, sa en av dem tyst innan de försvann ur sikte.
   Jag hjälpte den nya eleven upp och log prövande. Den nya eleven log också, av tacksamhet. Hens leende 
lyste upp hens intetsägande ansikte fullständigt, och i samma stund fick jag en idé om hur vi skulle kunna bli 
av med mobbarna en gång för alla.
   ”Får jag ta ett foto av dig?”, frågade jag den nya eleven. Hen nickade förvånat, medan jag grävde fram 
kameran ur min väska och riktade den mot den nya elevens ansikte.
   ”Du är jättevacker”, sa jag berömmande och hen gjorde som jag ville: hen log sitt intagande leende. Jag 
tog fotot, tackade flickan och sprang hem. Jag hade en viktig uppgift att utföra!
   Nästa dag gick jag till skolan mycket tidigt. Mina klasskamrater fick sig en riktig överraskning när de kom in i 
klassrummet. Jag hade skrivit ut tiotals foton av den nya eleven och hängt upp dem på väggarna. Därifrån log 
den nya elevens ansikte mot alla. Det var svårt att vara arg på ansiktet, för att inte tala om att håna det på något 
sätt. Från den stunden var den nya eleven ett matematikgeni med ett vackert leende. Ingen försökte ens läng-
re mobba den klasskamrat som log så oskuldsfullt. Leendet avväpnade mobbarna.     Annukka Turunen, 2012 
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Serieifyllnad
Mål: att fundera på hur mobbning upplevs av den mobbade, att förstå de bakomliggande 
orsakerna till mobbning och att öva på olika sätt att ingripa i mobbning.
Material: läraren använder Korten för känslo- och vänskapsfärdigheter för att sammanställa en 
serie som berättar om mobbning och kopierar den till eleverna. Verktyget Känslomoln eller Känslornas 
väderkvarn. 

Läraren delar ut serien och ber eleverna berätta vad som händer i berättelsen, vad rollfigurerna tänker 
och hur den mobbade känner det. En projektion av Känslornas väderkvarn eller Känslomoln kan användas 
som hjälp för att namnge känslorna.

Eleverna samarbetar parvis för att fylla i tanke- och pratbubblorna i serierna. Läs de färdiga serierna 
med hjälp av en dokumentkamera, så att paret iklär sig rollerna i berättelserna och läser tanke- och 
pratbubblorna. Efter läsningen av serierna visar läraren en projektion av nedanstående förteckning 
över olika former av social kompetens och ber paren fundera på vilka typer av social kompetens man 
behöver i situationen i serien. Kartlägg till sist vilka former av social kompetens som känns svåra och vilka 
som känns lätta: läraren läser upp de olika färdigheterna och eleverna (och läraren) får rösta genom 
att visa tumme upp om den aktuella färdigheten känns lätt och tumme ner om färdigheten känns svår. 
Sammanfatta omröstningsresultaten genom att diskutera. Det är bra om läraren konstaterar att social 
kompetens är något man lär sig genom hela livet: man kan öva på den och utvecklas. 

Lektionen avslutas

Linjen
Mål: att reflektera över skillnaden mellan ensamhet och att vara ensam och att fundera på 
hur ensamhet kommer till uttryck i skolan.
Föreställ er en linje som är lika lång som klassrummet, där den ena änden är ”Jag vill alltid 
vara i andras sällskap” och den andra änden är ”Jag tillbringar gärna mycket tid för mig själv”. Eleverna 
får ställa sig vid den punkt på linjen som motsvarar hur de upplever saken för egen del. 
Lägg märke till att alla har olika behov av andra människors sällskap och att få vara i fred. Fundera på 
när det kan kännas bra att vara ensam och när man inte nödvändigtvis längtar efter andras sällskap. På 
vilken plats tillbringar man gärna tid då? Var på skolgården kan man till exempel vara för sig själv? Är 
det samma ställen som de som känner sig ensamma går till?

Trevliga historier
Mål: att öva på att ge och ta emot positiv respons.
Stå i ring med ansiktet mot mitten av ringen. Berätta i tur och ordning om någon trevlig egen-
skap eller detalj hos en klasskompis. Föremålet för den trevliga responsen kan väljas ut med 
en blick. Den som ger komplimangen ska se eleven som får den rakt i ögonen. Alla får berätta i tur och 
ordning, och samma elev kan inte väljas på nytt. I stället för att ge en komplimang kan man rikta blicken 
mot till exempel en klasskamrat som man har något gemensamt med.

3–4 5–6

• lyssna
• inleda ett samtal
• be om hjälp
• hjälpa andra
• identifiera sina känslor
• uttrycka känslor
• uppföra sig respektfullt mot andra

• förstå andra människors känslor
• försvara en vän
• stå emot grupptryck
• be om förlåtelse
• förhandla
• gå med på ett förslag
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Mål: att öva på olika sätt att närma sig en ensam elev och inkludera hen
i gänget. Att känna empati för en ensam elev. Att öva på att samtycka till att bli vän och 
medlem av gruppen. 
Arbetet bygger på dikten Du kan.

Skolgården av folk är full,
de små barnen leker kull.
Jag ser redan dig.
Ser du också mig?
Du gungar så rart, med dinglande ben,
verkar en aning nedstämd och ledsen.  

”Är allt som det ska?
Får jag göra dig sällskap?”
är vad jag skulle vilja fråga,
men jag står kvar utan att våga.
Jag skyller på min mun, 
tycker den är dum,
och på min stela käke, som gör mig stum,                                    
eftersom de vägrar att öppnas.
De små barnen ropar:

Arbetsskeden:
1. Läraren läser inlevelsefullt dikten ”Du kan”. Läraren berättar att syftet med övningen är att öva på 
olika sätt att närma sig en ensam elev och inkludera hen i gänget.

2. Ge först de båda personerna i dikten namn: den som gungar ensam på skolgården och den som 
är för blyg för att närma sig den ensamma eleven. Läraren skriver ner elevernas idéer beträffande 
diktpersonernas bakgrund: ålder, familjemedlemmar, fritidsintressen, kompisar, favoritämne i skolan 
och vad de sysslar med på fritiden.

3. Hur skulle du vilja att andra närmade sig dig om du vore ensam? Kom med idéer och öva i små 
grupper på en scen som visar vad som händer härnäst. Den blyga eleven besvarar den ensamma 
elevens leende, går närmare och... 

4. Spela upp scenerna och fundera på hur situationen kan ha känts för rollfigurerna. Fördjupat 
arbete: Läraren kan enligt övervägande använda funktionen Stopp!, som innebär att rollfigurerna 
förvandlas till statyer eller stillbilder. Vem som helst av eleverna får ställa sig bakom en staty och 
säga rollfigurens tankeröst högt. Modellen Känslomoln kan användas som hjälp. Målet är att väcka 
empati för rollfigurerna och tolka deras känslor.

”Kom med! Kom med!”
Du vrider plötsligt på huvudet ett tag.
Jag ser äntligen dina vackra drag.

”Är allt som det ska?
Får jag göra dig sällskap?”
är vad jag skulle vilja fråga,
men jag står kvar utan att våga.
Jag skyller på mina korta ben:
de påminner precis om vedträn,
eftersom de vägrar att röra på sig.

Du ser mig.
Jag ser dig.

Du ler, och jag inser till sist något un-
derbart:
Jag kan göra det jag själv vill, såklart!

Annukka Turunen 2012 

Du kan

Du kan
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SEXUALITETEN SOM EN RESURS FÖR LÅGSTADIEELEVEN

Undran och inlärning av närhet
Till skillnad från vad vi ofta tror är redan nyfödda spädbarn sexuella. 
Sexualiteten är en unik rättighet för alla. Den är närvarande i psyket och 
kroppen under hela livet.

Sexualitet och sex uppfattas ofta som samma sak, vilket medför att det 
känns fel att koppla sexualitet till ett barn. Ett barns sexualitet är inte 
förknippad med sex. Sexualitet är att vara och känna. Sexualitet innefattar 
en förmåga att vara nära en annan person och kunna skapa kontakt med 
en annan och framför allt med sig själv. Genom mänskliga relationer skapar 
man sig en egen identitet och återspeglar sin utveckling till kvinna eller man.

Sexualiteten i barndomen innebär att undra, vara nyfiken, skaffa infor-
mation, lära känna kroppen och lära sig närhet.  Den bygger på upplevel-
ser av trygghet, omsorg, tröst och välbehag. En sund och trygg sexualitet 
fungerar som en skyddsfaktor för den psykiska hälsan. En sexuellt frisk 
person upplever sin egen sexualitet som trygg och lustbetonad och känner 
inte ångest eller skuld till följd av den. Sexualiteten utgör en stark del av 
utvecklingen av självkännedomen och självkänslan, självacceptansen samt 

skapandet och upprätthållandet av mänskliga relationer.

Information enligt åldersnivån  
och trygga reflexioner

Mål för läraren:
• att förstå vad en lågstadieelevs sexualitet och sexuella utveckling innefattar
• att ge akt på och bli medveten om sin värdepåverkan som sexualfostrare
• att bli medveten om olika sätt att stöda lågstadieelevers sexuella hälsa

Barnets naturliga nyfikenhet väcker ibland en 
känsla av skam beträffande sexualiteten hos den 
vuxna. Barnets öppenhet och rättframhet i fråga 
om sexualiteten och kroppen kan förvirra den 

vuxna, vars attityder och tankevärld präglas 
av vuxna begrepp. Barnet förundras över 
och kommenterar sådant som rör sexuali-
teten, kroppen och den mänskliga naturen 
på samma sätt som alla andra märkvärdi-

ga saker i livet. Det är även bra att 
komma ihåg att barnet inte fun-

derar på saker med utgångs-
punkt i den vuxna världen. 
Även om kinderna rodnar 
får man inte överföra sin 
egen skam till barnet. Det 
är viktigt att de vuxna 
svarar på de frågor som 
sysselsätter barnets tan-
kar. Om den vuxna blir 
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SEXUALITETEN SOM EN RESURS FÖR LÅGSTADIEELEVEN Blir du överrumplad av barnens frågor? 
Är det svårt att hitta ord och svar som passar åldersni-
vån? Utnyttja Väestöliittos webbplats för ungdomar!
Där finns information om vänskapsrelationer, sällska-
pande, uppväxt och utveckling samt sex.

!

Den sexuella utvecklingen sker 
på fyra nivåer: på förnuftsnivå 
tillägnar man sig information, 
på den emotionella nivån 
upplever man, förstår och lär 
sig hantera känslor, på den 
biologiska nivån utvecklas man 
från barn till vuxen i sin egen 
takt och den psykosociala ni-
vån anknyter till partnerskap 
och utveckling av de mänskliga 
relationerna.

tyst kan barnet lätt tolka det som att frågan rör något som måste döljas 
eller något som är fel eller skamligt. Den vuxna kan lära det nyfikna barnet 
att ta hand om sin kropp och slå vakt om sina gränser genom att besvara 
barnets brokiga frågor på ett sätt som motsvarar barnets åldersnivå. 

Sexualfostran innebär även fostran i trygghetsfärdigheter. De moder-
na medierna medför många slags utmaningar för barns och ungdomars 
sexuella utveckling och trygghet. Sociala medier kan ge förvridna bilder 
av sexualitet, som kan skapa orealistiska förväntningar och press på hur 
man ska vara som flicka och pojke och på utvecklingen till kvinna och man. 
Internet gör att många barn för tidigt får stifta bekantskap med porr och 
en värld som barnet ännu inte klarar av att hantera. Barnet är nyfiket och 
intresserat, men inte på något sätt redo för att möta det hen ser. En sådan 
ångestframkallande och skrämmande upplevelse är skadlig för barnets 
psykiska hälsa och utveckling. Det är viktigt att de vuxna ger barnet hand-
ledning i att identifiera hotfulla situationer och själv definiera sitt revir och 
sina gränser. 

Sexualitetens utveckling
Det lilla barnet är intresserat av sin egen kropp och andra människors 
olikheter samt av födelsemiraklet och befruktningen. Samtidigt som barnet 
lär sig kroppsdelarnas namn lär hen sig även samhällets regler. Barnet lär 
sig och tillägnar sig könsrollerna från närstående vuxna, berättelser och 
medierna. Vi ger uttryck åt vårt kön på många sätt också obemärkt, till 
exempel i vårt sätt att tala, uppföra oss och klä oss. Barnen prövar olika 
rollmodeller och ofta även det motsatta könets roll. Närstående vuxnas 
inställning och interaktionsmodeller har stor inverkan på utvecklingen av 
barnets sexualitet. 
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• Be en expert delta i 

lektionerna. 

• Ställ frågor som gäller 

sexualitet i Väestöliittos 

webbtjänst Kysy asiantunti-

jalta (på finska).

ANVÄND EN EXPERT
Under de första skolåren utvidgas barnets livsmiljö, och vänskapsrelation-

ernas betydelse framhävs. Skolan och fritidsintressena stöder utvecklingen 
mot självständighet och frigörelsen från föräldrarna. Barnets sexualitet ge-
nomgår en lugn fas. Skolelever leker för det mesta med andra av samma 
kön. Det motsatta könet stöter de ofta på i en större grupp i form av spel 
och lekar.  

Under de sista årskurserna i lågstadiet, på tröskeln till puberteten, upp-
lever barnen ofta förvirring och konflikter i fråga om den egna kroppen 
och känslorna. De vaknande hormonerna ger upphov till känslosvall och 
förändrar kroppen.  Under de kroppsliga förändringarna jämför barnet 
sig ofta med andra jämnåriga och med de föreställningar som förmedlas 
av medierna. Barnet vill inte skilja sig från sin åldersgrupp, men någon i 
gruppen kommer i vilket fall som helst att vara den vars kropp börjar för-
ändras först, medan någon annan kommer att vara sist. Vetskapen om att 
alla utvecklas i sin egen takt hjälper barnet att förstå att alla är olika och 
att barnets egen utveckling är ofullbordad. Barnet behöver lugn och ro för 
utvecklingen – tid och utrymme att utvecklas till en egen person. Genom att 
stöda barnets sexuella utveckling stärker och skyddar man barnets psykiska 
hälsa. 

Förälskelse på avstånd och meddelanden
Föremålen för förälskelsen kan bytas ut många gånger, och man lär sig att 
klara av känslor av förälskelse och besvikelse. Föremålet för förälskelsen 
kan vara av samma kön eller av det andra könet, men det säger ännu inte 
nödvändigtvis något om den sexuella inriktningen som vuxen. Barnet övar 
på känslor av förälskelse och kärlek och regleringen av dessa, medan före-
målen för känslorna så småningom byts ut från avlägsna förälskelser till mer 
närstående bekantskaper. Sällskapandet kan närmast ta sig uttryck i en 
gemensam överenskommelse och meddelanden och uppfyller således inte 
de vuxnas uppfattning om vad sällskapande innebär. Skrivna lappar och 
textmeddelanden kan vara det enda sättet att umgås. Dessa relationer har 
dock en viktig plats i utvecklingen av barnets sexualitet samt i övandet på 
mänskliga relationer och närhet. När man talar om sexualitet, sällskapande 
och sex är det viktigt att betona känslornas betydelse samt ens egen och 
andras trygghet. 

Sexualfostraren som värdepåverkare
Sexualiteten är personlig för varje människa, och man kan inte fastställa 
eller bestämma en annan persons sexualitet åt hen. Man föreställer sig ofta 
att könet är detsamma som att vara kvinna eller man, men på vardagsnivå 
är sexualitetsspektrumet mycket mångsidigt. Varje människa har både fe-
minina och maskulina drag. 

Inom sexualfostran behandlar man kunskaper och färdigheter som främ-
jar den egna sexuella hälsan och bygger upp en naturlig relation till sin 
egen och andras sexualitet. Sexualfostran innebär att man reflekterar över 
olikheter och likheter, värderingar, identitet och till och med meningen med 
livet. I bästa fall är sexualfostran en diskussion som bygger på en öppen 
dialog, där den vuxna inte alltid har de rätta svaren.
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Att fundera på:

1. Vilka tycker du är de 
tre viktigaste sakerna 
som du vill lära dina 
elever om sexualitet?

2. Varför kan det 
ibland kännas svårt att 
tala om sexualitet?

3. Vilken nytta har en 
lågstadieelev av sexu-
alfostran?

• Vad är unikt med mig? Vad är glädjen med att 
människor är olika? Borde jag försöka ändra 
på mig själv?

• Vad betyder ordet familj? Vad betyder 
samboförhållande, äktenskap eller registrerat 
partnerskap?

• Vilken betydelse har familjen, vännerna och 
de nära mänskliga relationerna? Hurdan är en 
pålitlig och trygg kompis?

• Hur uttrycker man tillgivenhet och omsorg i en 
vänskapsrelation? Och aggression eller sina 
egna gränser? Får man röra vid en annan 
person? Om ja, hur?

• Hur blir barn till?

• Vad är förälskelse och hur känns det att 
vara förälskad? Vad är det för skillnad på en 
vänskapsrelation och en kärleksrelation?

• Vad innebär jämställdhet mellan könen?

• Vilka förändringar äger rum i kroppen och en 
själv när man blir vuxen?

• Vad betyder det att man är hetero, homo, 
lesbisk eller bi?

• Vad är porr?

• Vad ska man göra om man upplever något 
ångestframkallande och förvirrande på internet 
eller i det verkliga livet?

VAD UNDRAR EN LÅGSTADIEELEV ÖVER?
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Lektionen inleds

Rita på ryggen
Mål: att öva på att slappna av, koncentrera sig, öka förtroendet och vänja sig vid en annan 
persons närhet.
Genomför övningen parvis. Sitt på stolar eller ligg på mage på golvet. Den ena i paret använder 
fingret för att rita figurer på den andras rygg utifrån lärarens anvisningar. Den andra får gissa vad 
kompisen ritar eller skriver på hens rygg. Byt roller då och då. 

Exempel på motiv:
• klasskamraternas namn 
• djur
• föremål som finns i klassen
• saker som har med sommaren att göra
• trevliga vinteraktiviteter
• egenskaper hos en god vän
• en regndag (olika regndroppar: duggregn, stora droppar, hällregn, storm).

Räddarkull
Mål: att skapa gruppanda, öka det inbördes förtroendet och vänja sig vid närhet.
I början av leken utses två elever till fasttagare, som rör sig genom att hålla varandra i handen. 
När en elev blir fasttagen blir hen en förlängning av kedjan, och på så sätt ökar antalet fast-
tagare hela tiden. Kedjan får inte brytas vid fasttagandena. I början av leken utses även en räddare, 
som har i uppgift att skydda de andra eleverna genom att krama dem. Fasttagarna kan inte ta fast den 
som blir kramad av räddaren. Räddaren kan inte tas fast. Det kan finnas flera räddare. 

Var känns det?
Mål: att öka självkännedomen och bli medveten om känslor och reaktioner i kroppen.
Material: papper på rulle, pennor eller maskeringstejp.

Eleverna arbetar parvis. Eleverna ritar konturerna av en kropp på pappret eller tejpar dem på golvet 
med hjälp av maskeringstejp. 
Påminn barnen om att det inte finns några rätta svar och att parens svar inte behöver vara enhetliga.
Be eleverna röra sig på den tecknade kroppen på följande sätt:

Gå till den kroppsdel
1. som är din starkaste kroppsdel
2. där det känns när du spänner dig hårt

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6

Övningar i sexualfostran
Centrala inlärningsmål

• att förstå och utvidga uppfattningen om könsroller
• att få mod att vara den man är 
• att stärka färdigheterna i att umgås med andra 
• att bli mer medveten om förnimmelserna och reaktionerna i kroppen
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3.  där du är kittlig
4. där sorg känns
5. där kärlek känns
6. där det känns när du har sovit dåligt en natt
7. som svettas mest när du idrottar
8. där självkänslan finns
9. där det känns när du blir kallad vid öknamn eller när någon talar illa om dig
10. där en väns svek känns
11. som du rör vid när du tröstar en vän
12. där det känns när du är på gott humör.

Sammanfattning: diskutera och be om motiveringar till elevernas val mellan varje uppgift. 
Samma frågor kan även genomföras som en uppgift i häftet. Eleverna ritar konturerna av en människas 
kropp och skriver ner de numrerade frågorna i häftet. Siffran som motsvarar frågan antecknas på den 
punkt på den tecknade kroppen där den aktuella upplevelsen känns.

Arbete med temat

Berättelser
Mål: att fundera på den egna utvecklingen, könsrollerna, att visa tillgivenhet och att bli avvisad. 
Material: kopior eller projektioner av berättelserna, penna och papper.

Version 1: Dela in eleverna i små grupper. Varje grupp får en berättelse att fundera på. I slutet av 
berättelsen finns frågor som gruppen gemensamt ska tänka ut svar på. Visa avslutningsvis en projektion 
av berättelserna och frågorna på tavlan. Samtidigt som grupperna berättar om sina egna tankar får 
även de andra eleverna delta i diskussionen.

Version 2: Dela in eleverna i små grupper. Varje grupp spelar upp sin berättelse som stillbilder. Som 
avslutning på föreställningen diskuterar klassen berättelsen under lärarens ledning och med hjälp av de 
anknytande frågorna. 

Ada och fotbollsträningen
Ada tycker om bollspel och deltar gärna i fotbollsmatcher på rasterna. De andra flickorna i klassen bryr 
sig inte om fotboll, utan håller på med annat på skolgården. Ada är ofta den enda flickan på fotbollspla-
nen. De andra flickorna börjar kalla Ada för Adam, och Ada deltar inte längre i matcherna på rasterna. 
•  Varför kallade flickorna Ada för Adam?
•  Hur kändes det för Ada att få ett öknamn?
•  Finns det flick- och pojkgrenar?
•  Vad skulle du säga till Ada? Och vad skulle du säga till flickorna?

Emmi och känsloyttringarna
Emmi tycker om att kramas och visa sina känslor om hon tycker om någon. Mitt under en lek kan hon ge 
en klasskamrat en kram eller pussa en vän på kinden. Katrin tycker att kramarna känns besvärliga, även 
om hon tycker det är roligt att leka med Emmi. 
•  Hur skulle Katrin kunna berätta om sina känslor för Emmi?
•  Vilka råd skulle du ge Emmi?
•  Hur kan du visa en vän att du tycker om hen?
•  På vilket sätt får man röra vid andra?
•  Tips: se övningarna i trygghetsfärdigheter.

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6
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Olle och Katta
Olle får ett textmeddelande av Katta i parallellklassen. ”Hej Olle. Jag tycker om dig. Vill du bli ihop 
med mig?”  Olle är inte förälskad i Katta, men funderar på vad han ska svara, eftersom han tycker att 
Katta är en trevlig flicka. 
•  Hur skulle du göra i Olles situation?
•  Om någon tycker om dig, medan du själv inte egentligen är förälskad, är det då någon vits med att 
börja sällskapa?

Mia och Micke
Mias vän säger att Micke, som går i samma klass, är förälskad i Mia och skulle vilja bli ihop med henne. 
Mia är inte kär i Micke. Hon tycker att Micke ibland till och med är en aning irriterande. Mia blir för-
skräckt: Tänk om någon tror att hon är intresserad av Micke! Mia skrattar åt Micke tillsammans med sina 
kompisar och basunerar högljutt ut i klassrummet att hon inte kunde vara mindre intresserad av Micke.  
•  Hur tror du det känns för Micke?
•  Hur känns det att bli avvisad?
•  Hade Mia kunnat agera annorlunda? Hur?
•  Hur kan du på ett vänligt och sakligt sätt berätta för en annan person att du inte vill sällskapa med hen?

Tinas utseendepress
Tina har vuxit betydligt mer på längden under sommaren än de andra flickorna i klassen. Tina tycker inte 
om sitt utseende och upplever sig själv som stor och klumpig i jämförelse med de andra flickorna i klassen. 
•  Hur skulle du trösta Tina?
•  Ser skolkamraterna också Tina som klumpig?
•  Vad skulle Tinas vänner kunna göra?

Jims dansintresse
Jim har dans som hobby och har genom den fått många flickor som kompisar. Det händer även att Jim 
umgås med flickorna på rasterna i skolan och talar om musik och dans. De andra pojkarna i klassen har 
ingen erfarenhet av dans, och det känns ofta som om de har lite andra intressen. Jim tycker dock att det 
skulle vara trevligt att spendera tid med dem också. 
•  Hur känns det när man försöker få vara med i ett gäng?
•  Kan man bli vän med en person trots att man inte har samma intressen?
•  Hur skulle Jim kunna närma sig pojkarna i klassen?

 
Frågebox
Mål: att få information om frågor som sysselsätter tankarna och som rör utveckling, sexualitet och sex. 
Material: en egenhändigt tillverkad eller färdig låda, tomma papperslappar.

Man kan göra en frågebox till klassrummet, där eleverna anonymt kan ställa de frågor de funderar på. 
Frågorna besvaras av läraren eller av en hälsovårdare eller expert som besöker klassen. 

Tips: På Väestöliittos ungdomssidor finns bland annat en ordbok (på finska) med sakliga och korta be-
skrivningar av sexrelaterade begrepp samt sidor om sexualfostran som är avsedda för yrkesmänniskor. 
Dessutom innehåller webbplatsen frågespalten Kysy asiantuntijalta och en telefontjänst för rådgivning. 

1–2 3–4 5–6

5–6

5–6

5–6

5–6
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Lektionen avslutas

Stockrullning
Mål: att stärka sammanhållningen och öva på ansvarstagande i gruppen.
Eleverna ligger på mage i en rad på golvet. Den första i raden lägger sig på rygg på tvären 
över de andra elevernas kroppar, som en stock. De andra får i uppgift att transportera 
stocken till den andra änden genom att rulla. Stocken rör sig framåt när varje elev rullar över från mage 
till rygg.  När eleven har kommit till den andra änden av raden lägger hen sig ner sist i raden. 

Avslappning av kroppen
Mål: att identifiera skillnaden mellan spänning och avslappning i kroppen och att lära sig att 
gradvis slappna av i hela kroppen. 
Eleverna ligger på rygg på golvet eller intar en avslappnad och bekväm ställning sittandes på 
sina stolar. I den här övningen spänner man varje kroppsdel för ett ögonblick och fokuserar därefter på 
att slappna av i den.
Blunda, andas djupt in och ut några gånger. Börja med att spänna tårna och fortsätt sedan med alla 
kroppsdelar i tur och ordning ända upp till ansiktet. (Till exempel tårna, vristerna, knäna, låren, baken, 
magen, ryggen, skuldrorna, ansiktet, händerna och fingrarna.)  Läraren leder övningen genom att tala 
lugnt. 

3–4 5–6

1–2 3–4 5–6





TRYGGHET

Perra har huvudet full av bekymmer. Har familjen 
tillräckligt med pengar? Är smärtan i foten något 
allvarligt? Kommer mormor att dö i år? Perra vet inte 
vad han ska göra av sig. Vad ska han göra för att 
känna sig bättre till mods? Känsloagenterna kommer 
till hjälp och tar reda på hur man klarar av bekymmer 
och oro.
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Vad är fostran i trygghetsfärdigheter?
Främjande av säkerheten och trygghetsfärdigheter har angetts som mål 
för läroämnet omgivningslära i 2016 års läroplan för den grundläggan-
de utbildningen. Inom fostran i trygghetsfärdigheter lär man barnen hur 
de kan undvika att hamna i situationer där de blir mobbade, nertryckta, 
utsatta för våld, förledda, ofredade och sexuellt utnyttjade eller hur de 
kan skydda sig själv och försvara sina gränser om de hamnar i situationer 
av detta slag. Fostran i trygghetsfärdigheter innebär att bereda sig på 
hotfulla situationer och lära sig överlevnadsstrategier. Målet med fostran i 
trygghetsfärdigheter är även att främja barnens självkänsla och självför-
troende, de emotionella färdigheterna och interaktionsfärdigheterna, goda 
vänskapsrelationer och den omvårdnad och trygghet de vuxna ger.

Mål för läraren:
• att förstå huvudprinciperna för fostran i trygghetsfärdigheter och dess betydelse för att 

stöda barnets välbefinnande och förebygga att barnet behandlas illa
• att förstå vilken betydelse fostran i trygghetsfärdigheter har som en del av barnets liv i 

skolan och hemmet
• att reflektera över och hitta metoder för att genomföra fostran i trygghetsfärdigheter i den 

egna klassen

FOSTRAN I TRYGGHETSFÄRDIGHETER
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Trygghet är ett av människans centrala behov, som alla ska ha rätt till och 
som människan av naturen eftersträvar. Att sörja för tryggheten i barnens 
uppväxt- och inlärningsmiljöer är viktigt med tanke på utvecklingen av per-
sonligheten och stabiliseringen av det emotionella systemet samt inlärning-
en. Ett barn som upplever sig vara tryggt har vilja och förmåga att rikta 
sig mot omgivningen med en öppen och undersökande inställning. Ett barn 
som upplever otrygghet och osäkerhet måste ständigt vara på sin vakt för 
att trygga sin säkerhet. Denna vaksamhet stör uppmärksamhetsregleringen 
och koncentrationsförmågan och därmed även inlärningen.

Alla barn riskerar i teorin att bli föremål för olika former av våld och 
ofredanden. Barns naturliga nyfikenhet och den stora spridningen av so-
ciala medier och olika diskussionsforum medför att barnen riskerar att bli 
utnyttjade. De vuxna bör varken överdriva riskerna eller överföra sina egna 
rädslor till barnen. Det är dock bra att vara medveten om riskerna, så att 
man kan påverka dem i förebyggande syfte. Man ska lära barnet att 
identifiera hotfulla situationer, ge hen information om rätten till säkerhet 
och fysisk integritet samt öva på sätt att skydda sig själv från skadliga 
influenser.

De vuxnas roll inom fostran i trygghetsfärdigheter
Barns trygghet åligger inte enbart barnen själva, utan är i synnerhet för-
äldrarnas och andra vuxnas ansvar. Man bör fästa uppmärksamhet vid 
de vuxnas förmåga att trygga barnens möjlighet att växa och utvecklas 
i lugn och ro. De vuxna ska lära barnet ansvarsförmåga och öka barnets 
medvetenhet om sina rättigheter och möjligheter. Det är viktigt att de vuxna 
i barnens omgivning är alerta, visar omsorg och intresse för barnen och för 
en diskussion om att skydda barnen från skadande och psykiskt uppska-
kande erfarenheter samt kommer överens om gemensamma spelregler och 
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gränser i livet. Föräldramötena kan vara ett forum för en sådan diskussion.
Gemenskap och samarbete är viktiga hörnstenar vid fostran i trygg-

hetsfärdigheter, både när det gäller vårdnadshavarna och det multipro-
fessionella teamet. Fostran i trygghetsfärdigheter fungerar bäst när den 
genomförs i alla barngrupper i inlärnings- och uppväxtmiljön, till exempel 
så att skolans interna läroplan innehåller enhetliga riktlinjer och gemensam 
praxis. Fostran i trygghetsfärdigheter ger barnen mod att berätta om sina 
problem för vuxna och därmed blir även de vuxna lättare varse barns 
bekymmer och illamående. Det är absolut nödvändigt att de vuxna kommer 
överens om hur man ska gå till väga i situationer som väcker oro när man 
genomför fostran i trygghetsfärdigheter.

Mot livskontroll
Genom fostran i trygghetsfärdigheter stärker man tryggheten i de mänsk-
liga relationerna, vilket kommer till synes som närvarande vuxna, återkom-
mande omsorg och omtanke. Det centrala i uppbyggnaden av tryggheten 
är den vård och interaktion som sker med föräldrarna eller andra vuxna 
som vårdar barnet och som sakta internaliseras som grundläggande trygg-
het och förtroende i barnet. Barnet märker att hen klarar av situationer som 
känns skrämmande, och känslan av kontroll och tilliten till överlevnadsför-
mågan stärks. Att barnet är behövande, dvs. tar emot stöd och omvårdnad, 
och att de egna överlevnadsstrategierna utvecklas är två faktorer som 
stöder varandra och som utvecklas i en ömsesidig relation. Förmågan att ta 
hand om sig själv utvecklas genom den trygghet som närhet ger och genom 
stödet från omgivningen.
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Källa:
Lajunen, K., Andell, M., Jalava, L., Kemppainen, K., Pakkanen, M. & Ylenius-Lehtonen, M. 
2012. Turvataitoja lapsille. Turvataitokasvatuksen oppimateriaali. Stakes.

Att fundera på:

1. Vilka slags trygghetsfärdigheter har du behövt i livet och vilka färdigheter upplever 
du att det är viktigt att lära ut i din klass?

2. Har du själv fått fostran i trygghetsfärdigheter någon gång? Om ja, av vilket slag 
och hur upplevde du den?

3. Fundera på dina egna känslor i relation till innehållet i fostran i trygghetsfärdighe-
ter. Hur skulle du lära ut trygghetsfärdigheter på ett sådant sätt att du stärker elever-
nas mod och tillförsikt i stället för deras rädsla?

Beröringar som får grönt ljus 
• får oss att känna att vi är trevliga och omtyckta. Skapar trygghet och välbefinnande.  
Vi säger gärna JA till beröringar som får grönt ljus.

Beröringar som får rött ljus är beröringar
• som känns otrevliga, som smärtar och gör ont. De kan även göra oss arga och rädda. De 
gör oss ledsna. Man behöver inte gå med på beröringar som får rött ljus. Man ska säga NEJ 
till dem.

• som gör oss förvirrade och får oss att känna oss obekväma. Vi är inte helt säkra på hur de 
känns eller vad vi tycker om dem. Förvirrande beröringar som är av det här slaget och som 
får rött ljus kan rikta sig mot privata kroppsdelar som vanligtvis täcks av en baddräkt. Man 
behöver inte gå med på förvirrande och obekväma beröringar som får rött ljus. Man ska 
säga NEJ till dem.

• där en person tvingar, pressar, försöker övertala eller mutar en annan person att röra vid 
hen, till exempel vid de privata områdena. Det är inte rätt att tvinga någon att röra vid en. 
Också i det här fallet har man rätt att säga NEJ. Man får aldrig hemlighålla beröringar som 
får rött ljus, även om någon kräver det. Det är alltid rätt att berätta om dem för en pålitlig 
vuxen.

Förhållningsregler vid beröringar som får rött ljus:
1. Säg NEJ.
2. Avlägsna dig.
3. Berätta för en trygg vuxen.

BERÖRINGAR SOM FÅR GRÖNT OCH RÖTT LJUS

Källa: Lajunen, K. et al. Turvataitoja lapsille. Turvataitokasvatuksen oppimateriaali. Stakes.
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Lektionen inleds

Lägg märke till det goda hos dig själv 
Mål: att stärka självkännedomen och medvetenheten om de egna styrkorna. 
Material: penna och papper till varje elev.

Läraren berättar att vi alla är värdefulla och viktiga, oberoende av hur vi ser ut, vilka egenskaper vi har 
eller vad vi kan. Med hjälp av övningen Lägg märke till det goda hos dig själv lär vi oss att hitta goda 
och trevliga egenskaper och styrkor hos oss själva. Dem kan vi dra oss till minnes vid motgångar och 
misslyckanden, så att vi känner oss bättre till mods. Barnen skriver med stora bokstäver ner bokstäverna 
i sitt förnamn i lodrät riktning i den vänstra kanten av pappersarket. Därefter ska de vågrätt skriva ner 
positiva egenskaper som börjar på respektive bokstav och som beskriver dem själva. Uppgiften kan även 
genomföras i grupper, så att barnen får räkna upp varandras positiva egenskaper.

Exempel:
L lojal, livlig
A ambitiös, ansvarsfull
U uppfinningsrik, underhållande
R rar, rolig
A allmänbildad

Arbete med temat

Lov till ett personligt utrymme
Mål: att undersöka det personliga utrymmet, dvs. hur nära en annan person man får komma, 
samt att förstå att man måste respektera vars och ens personliga utrymme och att alla har 
rätt att bestämma hur nära de låter en annan person komma.

Steg 1.
Läraren spelar musik med ett raskt tempo. Barnen går omkring i rummet huller om buller tills läraren 
dämpar musiken. Då ska barnen ställa sig ansikte mot ansikte med den elev som för närvarande står 
närmast, så nära varandra att det känns som om den andra står alldeles för nära. Diskutera inom paret 
till exempel vad ni gjorde igår kväll. Avsluta samtalet på lärarens tecken och sammanfatta upplevelsen 
genom att bilda en ring och diskutera:

• Hur var det att stå för nära en annan person? Hur kändes det?
• Hur kunde man utifrån kroppens signaler eller kroppshållningen märka att den andra stod alldeles för 
nära? 

Övningar i trygghetsfärdigheter
Övningarna har valts ut i samarbete med författarna till boken  
Turvataitoja lapsille. 
Centrala inlärningsmål

• att lära sig att värdesätta sig själv
• att lära sig självbestämmanderätt i fråga om sin kropp och sitt revir 
• att lära sig att respektera andras privatliv och integritet
• att lära sig att identifiera tillåtna och förbjudna beröringar

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6
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• På vilket sätt framgick det av kompisens kroppsspråk (hållningen, ansiktsuttrycken och gesterna)  
att hen också tyckte att ni stod för nära varandra? 

Steg 2.
Barnen börjar på nytt gå omkring huller om buller medan musiken spelar, tills läraren dämpar musiken. 
Då ska barnen ställa sig ansikte mot ansikte med den elev som för närvarande står närmast, men den 
här gången på det avstånd som de själva tycker känns lämpligt eller bra. Uppmuntra barnen att testa 
vilket avstånd från dem själva som känns mest lämpligt och att röra sig antingen framåt eller bakåt enligt 
detta.  Bilda en ring igen på ledarens tecken och utbyt erfarenheter.

• Vilket avstånd kändes lämpligt? Ni kan till exempel mäta avståndet vid tårna. 
• Hur kändes det att samtala med den andra på lämpligt avstånd? 
• Hur kunde man på det egna eller den andras kroppsspråk, till exempel ansiktsuttrycken, gesterna 
eller hållningen, märka att avståndet nu var lämpligt?

• På vilket sätt kändes det annorlunda nu än under den förra övningen? 
• Hur gjorde du för att åstadkomma ett avstånd som kändes lagom och bra?
• Beror storleken på det lämpliga avståndet på vem man talar med? Ge exempel.
• Hur kan man visa en annan person att hen har kommit för nära?

Det är bra om läraren påpekar följande:

• Alla har rätt att själva bestämma hur nära en annan person får komma.
• Alla har lov till ett personligt utrymme.
• Man måste respektera den andras behov av ett personligt utrymme. 

Beröringar som får grönt och rött ljus
Mål: att lära sig att var och en själv får bestämma hur man får röra vid hen. Att lära sig 
identifiera vilka slags beröringar som känns trygga och bra (beröringar som får grönt ljus) och 
vilka som känns otrevliga och otäcka (beröringar som får rött ljus).

Diskutera först under lärarens ledning vad beröringar som får grönt och rött ljus är. Trevliga beröringar 
som gör en på gott humör kan sägas vara beröringar som får grönt ljus. Beröringar som känns obehagliga 
och otäcka kan sägas vara beröringar som får rött ljus. Fundera tillsammans på vilka slags beröringar 
som skulle kunna vara beröringar som får grönt ljus? Vilka slags beröringar skulle kunna vara beröringar 
som får rött ljus?

Jag bestämmer själv över min kropp
Mål: att lära sig identifiera beröringar som känns trygga och bra (beröringar som får grönt ljus) och 
beröringar som känns otrevliga och otäcka (beröringar som får rött ljus) samt att fastställa hur och på 
vilka ställen andra får röra vid en.

Version 1. Färglägg de röda, gröna och gula områdena!
Material: en kopia av bilaga 24, Jag bestämmer själv över min kropp, till varje elev och färg-
pennor.

Barnen får bearbeta bilden i bilaga 24, Jag bestämmer själv över min kropp, så att den påminner mera 
om dem själva. Därefter ska varje barn använda grön färg för att färglägga de områden eller punkter 
på bilden där man får röra vid hen, medan de kroppsdelar som är privata områden och som det inte är 
tillåtet att röra vid utan lov ska färgläggas med röd färg.

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6
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Version 2. En gestalt på golvet
Material: maskeringstejp och gröna och gula post-it-lappar.

Läraren tejpar så stora konturer som möjligt av en människa på golvet. Läraren uppmanar 
först eleverna att ställa sig på sådana kroppsdelar som de kan tillåta att andra rör vid. Undersök re-
sultatet och diskutera av vilket slag beröringen ska vara. Beröringen ska till exempel vara uppskattande 
och får inte göra ont. Därefter uppmanar läraren eleverna att ställa sig på kroppsdelar som är privata 
områden och som man inte får röra vid utan lov. Undersök resultatet. Man kan även namnge de olika 
kroppsdelarna i samband med övningen. Vilka olika benämningar på kroppens olika delar känner 
eleverna till? 

Version 3. Gröna och gula lappar
Dela in eleverna i grupper på fyra personer och förse varje grupp med gröna och gula 
post-it-lappar. En frivillig gruppmedlem fungerar som en skyltdocka, på vars kroppsdelar 
post-it-lapparna limmas fast. De gröna lapparna placeras på kroppsdelar som eleven kan 
tillåta att andra rör vid. De gula klisterlapparna används för att märka ut de områden som barnen inte 
är helt säkra på när det gäller beröringar eller i fråga om vilka de har olika åsikter. Jämför gruppernas 
resultat och låt grupperna motivera sina val. Konstatera att var och en själv får bestämma över sin egen 
kropp och hur man rör vid den. Området som täcks av badbyxor eller baddräkt är vars och ens privata 
område, som det inte är tillåtet att röra vid utan lov.

En beröring som får grönt eller rött ljus?
Mål: att lära sig att identifiera beröringar som känns trygga och bra (beröringar som får grönt 
ljus) och beröringar som känns otrevliga och otäcka (beröringar som får rött ljus). Att tillsammans 
med föräldrarna ta del av säkerhetstips för situationer som känns skrämmande eller väcker 
osäkerhet. 

Material: kopior av sidorna En beröring som får grönt eller rött ljus? och bilaga 25, Säkerhetstips, till 
varje elev samt färgpennor.
Barnen funderar med hjälp av bildcollaget En beröring som får grönt eller rött ljus? på vilka slags 
beröringar och beröringar av vilka kroppsdelar som får rött ljus och vilka som får grönt ljus. Därefter ska 
eleverna utifrån detta färglägga den runda lampan intill respektive bild med antingen röd eller grön 
färg. Lampan kan färgläggas med gult om man inte vet huruvida det är fråga om en beröring som får 
rött eller grönt ljus. Det är bra att gemensamt fundera på dessa punkter i gruppen.
Låt eleverna ta hem uppgiften och sidan med säkerhetstips för att visa dem åt föräldrarna och be dem 
underteckna dem.

Lektionen avslutas

Det här tycker vi om-statyer
Mål: eleven blir medveten om vilken slags beröring och närvaro hen tycker om och inte 
tycker om.
Övningen kräver tomt golvutrymme. Eleverna bildar parvis en staty som beskriver en trevlig form av 
närhet. Uppgiften är att med hjälp av statyn uttrycka i synnerhet hur det är tillåtet att röra vid barnen 
när de behöver tröst, omvårdnad, smekningar eller närvaro. 

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6
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Färglägg lampan i grönt om du tycker beröringen är trevlig och trygg. Färglägg lampan  
i rött om du tycker beröringen är otrevlig, gör ont, är skrämmande eller förvirrande och av 
ett sådant slag att du inte behöver gå med på den. Du kan färglägga lampan i gult om 
du inte är säker på vilken slags beröring det är fråga om.

EN BERÖRING SOM FÅR GRÖNT ELLER RÖTT LJUS?
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Barns bekymmer
Sorg och besvikelse är en ofrånkomlig del av livet. Barndomen är den tid i 
en människas liv då man lär sig att hantera, uthärda och acceptera dessa 
känslor. Barn kan också i skolan oroa sig för saker som inverkar på deras 
eller deras familjs välbefinnande. Det kan till exempel vara oro för vän-
skapsrelationer eller ett byte av vänkrets, ensamhet, mobbning, framgång 
i skolan eller inom fritidsintressena, familjens ekonomiska situation eller en 
flytt till en annan ort, en anhörigs sjukdom, missbruk eller våld, föräldrarnas 
skilsmässa eller instabila mänskliga relationer. Ibland skapar spel, internet 

och andra medier förvirring, känslor av otrygghet och oro.
Ett barns dag innefattar många slags känslor, och det går 
inte att dra långtgående slutsatser utifrån alla utbrott 

eller intermezzon. Det kan dock uppstå situationer där 
lärarens kompassnål visar att det kanske finns anled-
ning till oro: Är det fråga om något allvarligt? Hur 

identifierar jag ett behov av hjälp? Hur bemöter 
jag ett barn i nöd? Hur kan jag hjälpa? Faller det 

här inom mitt ansvarsområde eller ska jag styra 
eleven vidare?

Ibland är besvikelser, motgångar och pro-
blem för stora för barnet. Då kan de få 
konsekvenser på många områden, till 
exempel för inlärningsförmågan och det 
sociala umgänget. Förutom mobbning och 
ensamhet kan problem i familjen, olika för-
ändringar i livet eller inlärningssvårigheter 
göra ett barn mottagligt för depression. 
Depression hos en skolelev tar sig ofta ut-
tryck i trötthet, nedstämdhet, aggressivitet, 

oförmåga att koncentrera sig, låg självkänsla, 
hopplöshet eller olika somatiska symptom. När 

oron för ett barn väcks är det viktigt att föra sa-
ken på tal. Under en lugn samtalsstund kan man 
fråga barnet rakt på sak vad som tynger hen. Att 
man frågar ökar inte illamåendet eller depressions-
symptomen, utan lindrar i stället dem, eftersom bar-

net får uppleva att hen blir hörd och förstådd. 
Läraren kan även konsultera yrkesmänniskorna 
inom elevvården och få stöd av dem i arbetet 
med att underlätta barnets situation.

Mål för läraren:
• att hitta metoder för att beakta och bemöta ett barn som sörjer och går igenom en kris
• att förstå vad och hur ett barn i lågstadieåldern sörjer
• att identifiera olika överlevnadsstrategier

ATT KLARA AV PROBLEM OCH SORG 
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Barnet har rätt att sörja
Sorg är något viktigt och naturligt, som i allmänhet uppstår hos en person 
när hen har upplevt en förlust i livet. ”Det där är inget att sörja över” är 
en mening som bagatelliserar barnets känsla. Den vuxna kan inte avgöra 
vad barnet får eller inte får sörja över för hens räkning. Bakom känslan av 
sorg kan det ligga många känslor, ibland sådana som ligger långt bak i 
det förgångna. Till exempel kan en borttappad skolväska utlösa en känsla 
som kombinerar upplevelsen av misslyckande med sorgen över förlusten av 
skolväskan som eleven har fått av en mor- eller farförälder och rädslan för 
att oron för de borttappade hemnycklarna och mobiltelefonen ska öka de 
överlastade föräldrarnas börda ytterligare. 

Hur förstår ett barn döden?
Lågstadieelever kan också sörja över en närstående persons död. Det är 
oftast under lågstadiet som ett barn börjar uppfatta döden som ett oåter-
kalleligt tillstånd. En närståendes för tidiga död tvingar barnet att ställas 
inför det faktumet att döden är något som händer alla och inte bara gamla 
människor. Vetskapen om detta kan öka smärtan och olika känslor av räds-
la. Barn har även en benägenhet att tänka magiskt och uppleva att de på 
något sätt är ansvariga för det inträffade. Situationen kan vara förknippad 
med många slags känslor, till exempel skam, vilket kan få barnet att dölja 
det inträffade och undvika vissa sociala situationer.

Tankar kring döden kan skapa ångest hos barnet, och då är det vik-
tigt att kunna ge rätt sorts stöd. Som tur är har barn en naturlig tendens 
att även vid sorg se framåt och fokusera på konkreta saker i vardagen.  
Samtidigt är det bra att kontrollera med föräldrarna att sorgen och förlus-

Faserna i en plötslig kris är chock-
fasen, reaktionsfasen, bearbet-
ningsfasen och nyorienteringsfasen. 
Läs mer om hur man hanterar kriser 
i skolan på webbplatsen för Utbild-
ningsstyrelsens krismaterial.

!



140 © Föreningen för Mental Hälsa i FinlandMå bra tillsammans

ten även hanteras på något sätt under sorgeprocessen, till exempel genom 
samtal eller med hjälp av olika konstterapeutiska metoder.

Plötslig kris
Plötsliga kriser är händelser som oftast är oförutsedda och som förorsakar 
psykiskt illamående och en känsla av otrygghet. En plötslig kris kan utlösas 
av olika olyckor eller av att man blir utsatt för våld eller brott. Att man 
själv eller en kompis blir svårt skadad leder också ofta till en plötslig kris i 
någon utsträckning. 

Symptom vid sorg eller kriser
”Ett barn sörjer inte” är ett påstående som inte stämmer. Barn upplever sorg 
eller kriser utifrån sin egen ålder och sina personliga egenskaper. Ibland 
återspeglas upplevelsen även i skolframgången eller skolprestationen. 
Skolsvårigheter kan vara långvariga och mycket mångfasetterade, vilket 
medför att det kan vara svårt att se ett tidsmässigt samband mellan orsak 
och verkan.

Tankspriddhet och distraktion, trötthet, avsaknad av energi, nedstämdhet, 
pessimism och ett monotont känsloliv eller å andra sidan oförmåga att kon-
centrera sig, irritation och överaktivitet är vanliga symptom för ett barn som 
sörjer eller går igenom en kris. Illamåendet kan även komma till synes i olika 
skoluppgifter, till exempel texter och teckningar. Att barnet drar sig undan 

Hur bemöter jag en elev som 
sörjer eller går igenom en kris?

1. Uttryck empati. Berätta att du 
finns där om barnet vill prata eller 
behöver hjälp. Att visa känslor och 
klä dem i ord ger barnet lov att 
uttrycka sina egna känslor.

2. Ge sörjandet och återhämt-
ningen tid och utrymme. Det kan 
ske förändringar i barnets uppfö-
rande, och de kan vara långvari-
ga.

3. Se till att förhållandena är 
välbekanta och trygga. Rutiner 
skyddar barnet från onödig stress.

4. Sänk kravnivån om barnets 
resurser inte räcker till. Det finns 
tid för inlärning senare.

5. Förvissa dig om att barnet 
har ett socialt skyddsnät. Barnet 
måste få uppleva att man tar hand 
om hen. Styr vid behov barnet till 
elevvården. 
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fritidsintressena, går upp i spelvärlden, har ökad frånvaro eller uppvisar 
avsevärda viktförändringar kan också vara tecken på att barnet brottas 
med allvarligare ångest eller problem. Om barnet tvingas vara länge borta 
från skolan till följd av en kris är det viktigt att man ger hen uppmuntran 
och stöd i samband med återkomsten.

Ett barn reagerar på omskakande händelser med samma känslor som 
vuxna. Barnet kan känna förvirring, ha frågor, vara oförstående, känna 
ilska eller tomhet – beroende på situationen kan nästan hela spektrumet 
av känslor och upplevelser förekomma. Känslorna och sorgen som krisen 
orsakar måste alltid hanteras: obearbetad sorg kan hos barn kanalise-
ras i obehärskat aggressivt beteende, ilska och långvarig irritation. Om 
den naturliga sorgeprocessen inte framskrider kan detta även leda till 
ett långvarigt, depressionsartat tillstånd. Man kan tala om ett trauma när 
återhämtningen inte går framåt och den psykiska belastningen minskar 
funktionsförmågan avsevärt.

Typiskt för vissa barns sätt att sörja är att sorgen kommer upp till 
ytan i ”anfall”. Stunder av sorg och det normala tillståndet byter av 
varandra hos barnet, ibland även snabbt. Barnet faller liksom mitt i 
allt ner i en grop, men klättrar snart upp ur den igen och fortsätter sin 
avbrutna verksamhet som vanligt. Då kan den vuxna föreställa sig 
att det inte längre behövs något stöd. Barnets sörjande är dock en 
process, där den vuxna ska finnas vid barnets sida tillräckligt länge. 

Man kan lära sig överlevnadsstrategier
I skolan kan man hjälpa barnet att identifiera och stärka de överlevnadsstra-
tegier som passar hen. Man kan tillsammans med barnen ta del av olika sätt 
att hantera såväl vardagsbekymmer som större sorg. En person ur elevvårds-
personalen kan även bjudas in att delta i en lektion av det här slaget. Den 
vuxna fungerar som ett exempel på att det är tillåtet och rekommendabelt 
att tala om och visa känslor. Då blir det även lättare för barnet att våga 
uttrycka sina känslor. Den vuxna kan medvetet sträva efter att namnge sina 
känslor och hjälpa barnet med identifieringen av känslorna med hjälp av 
till exempel olika berättelser, känslokort och känsloordlistor. Ibland uppstår 
ett samtal på tu man hand mest naturligt parallellt med någon aktivitet, till 
exempel samtidigt som man sätter upp klassens teckningar på väggen eller 
ordnar skolbänkarna.  

Läraren är ingen terapeut och ska heller inte vara det. Inom konst- och 
färdighetsämnena finns naturliga möjligheter att behandla ett barns upple-
velser av sorger och problem. Musik, skrivande, läsning, ritande, byggande, 
målande, formgivning, dramaövningar, dans, fotografering och annan kre-
ativ verksamhet kan genom det symboliska avståndet vara till hjälp när det 
gäller att få ordning på känslor och tankar. För andra är idrott och annan 
fysisk verksamhet i stället av största vikt som redskap för sorgearbetet.

Samarbetet mellan barnet, hens föräldrar och läraren är viktigt när man 
försöker hitta en så god lösning som möjligt för hanteringen av sorgen eller 
krisen och planerar hur barnets normala skolvardag ska komma igång på ett 
så naturligt sätt som möjligt. Barnet kan uppföra sig på helt olika sätt hemma 
och i skolan, vilket kan komma som en överraskning vid samtal mellan läraren 
och föräldrarna. Tillsammans kan man även komma överens om på vilket sätt 
man ska berätta om saken för de övriga eleverna eller det övriga skolsam-
fundet eller om man ska berätta något över huvud taget. Det är bra att se 
till att föräldrarna känner till vilka stödmöjligheter elevvården erbjuder.

När en människa ställs inför 
en hotfull, allvarlig situation 
sker det automatiskt vissa för-
ändringar i hennes beteende. 
Dessa kallas försvarsstrategier. 
De framskrider vanligtvis till 
nästa strategi om föregående 
strategi inte fungerar. De tre 
strategierna kan förenklas på 
följande sätt:
1. Hjälp! Man försöker få hjälp 
via de sociala relationerna ge-
nom överläggningar, vädjanden 
och övertalningsförsök – eller 
ibland genom att till exempel 
skrika. 
2. Fäkta, fly eller spela död! 
Krafterna, som har förstärkts 
av reaktionstillståndet, används 
för att fäkta eller fly. Alterna-
tivt spelar man död, men förblir 
ändå beredd att handla.
3. Kapitulera! En kapitulation 
är ett tillstånd av fullständig 
kraftlöshet, som minskar smär-
tan.
Läs mer om försvarsstrategier-
na på Utbildningsstyrelsens 
webbplats för krismaterial.

NÄR EN FARA HOTAR

Se även kapitlet
Barnets sociala skyddsnät 
på sidan 40.
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• Tala om det. Genom att man berättar om det 
som har hänt samt om sina känslor och tankar 
för andra blir det inträffade sant, och man kan 
förstå och bearbeta det. Det är bäst att tala om 
det inträffade med dess rätta namn. Även om 
man mitt i krisen och sorgen skulle vilja krypa 
ihop i ensamhet behöver man andra människor i 
närheten när man befinner sig i en kris. Om det 
känns svårt att tala med någon man känner finns 
det kristelefoner och utomstående krishjälpare 
som finns till just för detta. För en del barn är ett 
sällskapsdjur en viktig tröstare och åhörare.

• Gråt ut. Kroppens mest naturliga sätt att reagera 
på sorg är att gråta; gråten löser upp de inre 
spänningarna och får kroppen och psyket att 
slappna av. Gråten hjälper en att förstå sina 
känslor och sin bedrövelse, och då är det även 
lättare att tala om dem. Man har lov att gråta 
även om andra ser.

• Uttryck dig genom handling. Att vara kreativ, 
göra något med händerna och uttrycka sig med 
kroppen hjälper en att bearbeta känslorna. Man 
kan föra dagbok över det inträffade och de 

känslor och tankar det väcker. Det är bra om 
man även vågar skriva ner skrämmande, hatiska 
och förvirrande känslor. Man kan skriva ett brev 
till den avlidna anhöriga, där man berättar det 
som förblev osagt. En del blir hjälpta av att rita 
eller måla sina tankar och känslor, medan andra 
har större hjälp av att uttrycka sig med kroppen, 
till exempel motionera och dansa. Att läsa, lyssna 
på musik, spela och sjunga är också sätt att 
bearbeta känslorna.  

• Ta hand om dig själv. Att sörja tar på krafterna, 
men det är trots det viktigt att man orkar ta 
hand om sin egen hälsa, eftersom en välmående 
kropp även ger mental styrka. Vila tillräckligt, 
ät regelbundet och vistas ute, åtminstone en kort 
stund varje dag.

• Man får vara glad. Det finns även plats för glada 
stunder mitt i sorgen och krisen. Man ska inte 
känna skuld över dem, utan ge sig själv tillåtelse 
att fortsätta leva. Så småningom upptäcker 
man stunder, till och med dagar, då sorgen inte 
längre är förhärskande.

PROCESSEN FÖR ATT KLARA AV KRISER OCH SORG STARTAR MED SMÅ MEDEL

Källor: 
Erkkilä, J., Holmberg, T., Niemelä, S. & Ylönen, H. 2003. Surevan lapsen kanssa. 
Jyväskylä: Gummerus
Erkko, A. & Hannukkala, M. 2013. Psykisk hälsa som livskraft. Handbok för yrkes-
människor inom ungdomsarbetet. Helsingfors: Föreningen för Mental Hälsa i Finland.
Huhtanen, K. 2007. Kun huoli herää – varhainen puuttuminen koulussa. Jyväskylä: 
PS-kustannus.
Palosaari, E. 2007. Lupa särkyä. Kriisistä elämään. Helsingfors: Edita.
Ruishalme, O. & Saaristo, L. 2007. Elämä satuttaa – kriisit ja niistä selviytyminen. 
Helsingfors: Tammi.

Källa: Suru. Föreningen för Mental Hälsa i Finland. Arbetsgruppen för SOS-kriscentret. 

Att fundera på:

1. På vilket sätt märker 
du att en av dina elever 
har ett stort problem?

2. Hur stöder olika 
aktörer i er skola ett 
barn som sörjer eller går 
igenom en kris?

3. Vilka slags faktorer 
hjälper dig att sörja 
och återhämta dig från 
kriser?
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Övningar i att klara av problem, sorg och kriser
Centrala inlärningsmål

• Centrala inlärningsmål
• att förstå att motgångar är en del av livet, men att man kan klara av dem. 
• att lära sig på vilka olika sätt man kan klara av sorg, besvikelser och kriser.
• att lära sig sätt att få sig själv att må bättre. 

Lektionen inleds

Mitt favoritsätt att ge utlopp för bekymmer
Mål: att bli medveten om hur man kan ge utlopp för sitt dåliga humör på ett konstruktivt sätt.
Material: innan lektionen börjar skriver läraren ner följande meningar på A4-ark: jag rör på 
mig, jag lyssnar på musik, jag leker, jag ritar, jag bygger, jag talar om mina problem, jag 
söker stöd på internet, jag tar hand om mitt sällskapsdjur, jag skriver en lista över saker som jag ska göra 
och något annat, vad?

Läraren frågar vad som kan göra en på riktigt dåligt humör. Vilka slags problem kan en person ha? 
Diskutera vad man kan göra när man mår dåligt. Att gråta gör gott och att skrika likaså, om det inte 
gör andra ledsna. Vilka andra sätt kan det finnas att ge utlopp för dåligt humör? Läraren skriver ner 
elevernas idéer, var och en på ett separat A4-ark. Utnyttja ett ledigt golvutrymme, där läraren breder ut 
de nyskrivna pappersarken och de ark hen skrev innan lektionen började. Läraren ber eleverna placera 
sina tår på det pappersark som beskriver deras favoritsätt att ge utlopp för dåligt humör eller problem. 
Om de inte hittar sitt favoritsätt kan de sätta tårna på lappen ”något annat, vad?”. Bilda par med en 
klasskamrat som har valt samma pappersark och berätta mer för hen om ditt sätt att ge utlopp för dåligt 
humör och få dig själv att må bättre.

Närstående som uppmuntrar mig
Mål: att lägga märke till vilken betydelse närstående personer och deras stöd har. 
Material: innan lektionen börjar skriver läraren ner orden mamma, pappa, syster, bror, mor- 
och farföräldrar, andra vuxna, vänner, sällskapsdjur och fritidsledare på A4-ark.

Utnyttja ett ledigt golvutrymme, där läraren sprider ut de på förhand skrivna orden så långt ifrån 
varandra som möjligt. Läraren ställer frågor, som eleverna besvarar genom att ställa sig vid det ord 
som motsvarar deras svar. Efter varje fråga låter läraren eleverna motivera sina svar för de klasskam-
rater som står runt samma kort.  

Frågor:
• Vem av dessa personer vill du berätta det för först om du råkar ut för något lustigt?
• Vem av dessa personer vill du ska trösta dig om du gör dig illa?
• Vem av dessa personer blir gladast om du får bra betyg i ett prov?
• Vem av dessa personer ger dig oftast uppmuntran?
Eleverna kan även använda Må bra-häftet för att fundera över vem de skulle kunna be om mer upp-
muntran och vilka de själva berömmer eller uppmuntrar mest. Vilken betydelse har det att man får 
uppmuntran?

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6
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Arbete med temat

Information om överlevnadsstrategier
Mål: att prova på olika sätt att må bättre och hitta metoder som passar en själv.
Läraren genomför en övning för varje överlevnadsstrategi. På så sätt får barnet prova på olika metoder 
och hitta dem som passar hen bäst. 

1. Jag tar hand om min kropp
Mål: att uppleva motionens och naturens betydelse för den egna psykiska hälsan.

Kletiga popcorn
Leken börjar med att deltagarna studsar, skuttar eller hoppar omkring. Var och en är precis som ett 
kletigt popcorn, som försöker närma sig andra likadana majskorn. När ett korn rör vid ett annat korn 
fastnar de vid varandra. Efter att de har fastnat vid varandra fortsätter de att studsa tillsammans och 
fastnar vid nya korn, tills alla korn till sist sitter ihop i en enda stor popcornsklump.

Du är observant
Välj ut en lugn plats i närheten av skolan eller gå till exempelvis en närbelägen skog. Övningen kan 
i tillämpliga delar även genomföras inomhus, till exempel så att eleverna får lägga sig på golvet i 
klassrummet.
Läraren ger följande anvisningar: 

Blunda och var ytterst uppmärksam.
• Kan du urskilja ljud nära marken/på mellannivå/uppifrån?
• Kan du urskilja svaga ljud? Och verkligt höga ljud?
• Vilka dofter känner du?
• Vad känner du i kroppen? Hur känns utomhusluften mot ditt ansikte? (Varm/kall, en vindil, solens 
värme, köld...) 

Öppna ögonen och titta noggrant.
• Vad ser du?
• Titta rakt ner. Vad ser du?
• Titta rakt upp. Vad ser du?
• Vad ser du som är vackert?  

2. Jag hittar lugnet
Mål: att uppleva stillhetens och avkopplingens inverkan på det egna psykiska välbefinnandet.

Istappen
Eleverna ligger på rygg på golvet med armarna som en förlängning av kroppen. Sträck ut kroppen så att 
den blir så lång som möjligt och spänn den tills den blir hård som en istapp. Slappna på lärarens tecken 
långsamt av i kroppen och låt istappen smälta. Upprepa övningen.

Sjöstjärnan
Eleverna lägger sig ner och låter armarna och benen peka åt olika håll. 
Läraren ger följande anvisningar: 

Föreställ dig att du är en sjöstjärna. Andas in djupt ända till nedre delen av magen, kroppens centrum, 
och sträck ut armarna och benen längs golvet så långt du kan. Tänk dig att rörelsen börjar från centrumet 
och sprids gradvis längs armarna och benen till fingertopparna, tårna och hjässan. Andas in samtidigt 
som du sträcker ut dig. Andas ut och slappna av. Låt händerna, fötterna, huvudet, armarna, ryggen och 

1–2 3–4 5–6
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nacken vila tungt mot golvet. Upprepa andningsövningen några gånger, sträck ut dig samtidigt som du 
andas in och slappna av när du andas ut. När du känner dig avslappnad för du armarna och benen 
närmare varandra och intar en bekväm ställning. 
Tips: Eleverna kan testa att vagga ett kramdjur till sömns. Placera kramdjuret på magen och följ med hur 
det höjs och sänks i takt med in- och utandningen.
Källa: Maarit Lassander, Ilo & oivallus

3. Jag resonerar
Mål: att lära sig bli medveten om och namnge de saker som får en att känna sorg och glädje. 
Eleven lär sig ett enkelt sätt att skriva ner sina egna vanor eller tankar.

Månens ljusa och mörka sida 
Material: en tavla och kritor eller papper och pennor.

Anvisningar: Med hjälp av månens mörka och ljusa sida kan man behandla motsatta teman som hänger 
ihop. Läraren ritar en stor måne på tavlan och delar in den i en ljus sida och en skuggig sida. Hen berät-
tar för barnen att man på månens mörka sida ska skriva ner saker som gör en ledsen. På månens ljusa 
sida skriver man ner saker som gör en glad. Till sist kan ni tillsammans reflektera över hur glädjeskapande 
handlingar kan få en att må bättre och göra månens ljusa sida större. 

4. Jag använder min fantasi
Mål: att lära sig att skapa lugn i sinnet och uppnå ett avslappnat tillstånd med hjälp av fantasi.

Fantasiresan
Läraren ger följande anvisningar:
Inta en bekväm ställning på din plats och blunda. 
Andas lugnt och jämnt. Färdas i fantasin till en trevlig plats som du tycker om. Titta på färgerna och 
formerna. Vilket slags landskap öppnar sig för dig? Tänk dig att du lyssnar på de ljud som är en del 
av landskapet. Du kan föreställa dig de dofter och smaker som hör hemma där. Känn hur en känsla av 
välbefinnande intar ditt sinne och hela ditt väsen.

5. Jag uttrycker mina känslor
Mål: att uppleva hur det är att uttrycka känslor med hjälp av rörelser och musik. 

Fångad av musikens stämning
Eleverna skapar sig ett utrymme att röra sig på i klassrummet. Rörelsen börjar med att eleverna sitter 
på huk, med kroppen nerböjd ovanpå benen. Blunda och rör på er samtidigt som ni känner den stämning 
musiken förmedlar. Rörelsen utvidgas, så att den först är liten och därefter blir allt större tills ni till sist 
ställer er upp i stående position, medan ni fortfarande står kvar på era platser. Genomför samma övning 
till två olika sorters musik. Målet är att låta stämningen och känslorna styra rörelsen.

Känslomålning
Mål: att röras av de känslor musiken väcker och få erfarenhet av att uttrycka känslor med hjälp av 
bildkonst. 

Läraren väljer ut två olika musikstycken som uttrycker starka känslor (till exempel Astor Piazzollas kom-
positioner eller soundtracken från tecknade Disneyfilmer). Lyssna på musiken och måla egna abstrakta 
målningar med fingerfärg eller täckfärg utifrån musiken. Betrakta elevernas målningar samtidigt, så att 
ni först tittar på de målningar som har inspirerats av det första musikstycket och namnger de känslor som 
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verken uttrycker. Ni kan ta modellen Känslomoln till hjälp för att namnge känslorna. Behandla de andra 
målningarna på samma sätt och jämför de känslor musikstyckena har väckt med varandra. Diskutera till 
sist hur konst – till exempel musik och bildkonst – kan hjälpa människor att ge utlopp för och uttrycka 
glädje, sorg, ilska, rädslor, kärlek och andra känslor.  
 
6. Jag talar och lyssnar
Mål: att lära sig olika sätt att berätta om sina känslor samt att öva på rollen som åhörare 
och stödperson.  

Dialoger
Eleverna övar parvis på att läsa och framföra dialogen. Uppgiften är även att hitta på de sista repli-
kerna i dialogen. Läraren ger handledning i inlevelse och genuint lyssnande och bemötande (se bilagan 
Minneslista för en god lyssnare i avsnittet Emotionella färdigheter).
 
A: Hur står det till?
B: Jag har tappat bort min mobiltelefon.
A: Åh, nej! Hur ska du nu klara dig?
B: Jag vet inte. Det känns _____________________________________________________________
_______.
A:_________________________________________________________________________________
_________________________________________________.
Eleverna får själva hitta på en dialog på temana ”Mobbning” och ”När vi vann”. Det är viktigt att läraren 
ger eleverna handledning, så att de berättar om känslor och uttrycker empati i dialogerna.

Den ledsna draken 
Mål: att behandla nedstämdhet och ensamhet med hjälp av en dikt för barn och att lära sig 
strategier för att klara av dem.
Material: Den ledsna draken (bilaga 28), Överlevarens segel för lågstadieelever (bilaga 27), melanko-
lisk musik (till exempel soundtracket till filmen Pianot eller Albinonis Adagio) samt följande meningar, var 
och en på en separat papperslapp: ”Draken hittar en trevlig hobby”, ”Draken hittar ett arbete som han 
upplever är viktigt”, ”Draken får en vän”, ”Draken får en familj” och ”Häxan lyssnar noggrant på Draken 
och de hittar tillsammans på ett sätt att göra Draken på bättre humör”. 

Arbetsskeden:
1. Orientering i temat för lektionen
Läraren dämpar belysningen i rummet, sätter på melankolisk musik och läser inlevelsefullt dikten Den 
ledsna draken (bilaga 28). Läraren berättar om temat för lektionen: att lära sig knep som hjälper en att 
klara av svårigheter i livet. 

2. Gemensamma reflexioner
Läraren visar en projektion av dikten. Diskutera vilka slags svårigheter Draken i dikten har och hur den 
känner det. Konstatera att Draken tycker att livet är enformigt och att den är nedstämd, kanske också 
ensam.

3. Uppgiftsutdelning i små grupper
Läraren delar in klassen i små grupper, som får i uppgift att hitta på en upplösning till berättelsen utifrån 
den tipslapp de får av läraren. Upplösningen kan spelas upp eller berättas i en berättarcirkel.

4. Framförande av upplösningarna och sammanfattande diskussion
Smågrupperna framför sina upplösningar. Diskutera efter varje upplösning med vilka metoder Draken 
klarade av sina svårigheter i berättelsen. Ni kan ta Överlevarens segel för lågstadieelever till hjälp. 

1–2
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1–2 3–4 5–6Affischer med överlevnadsstrategier
Mål: att förstå att motgångar är en del av livet och att man kan klara av dem på olika sätt.
Material: Överlevarens segel för lågstadieelever (bilaga 27), saxar, lim, dagstidningar och 
tidskrifter samt kartong i storleken A2.
Läraren visar en projektion av Överlevarens segel för lågstadieelever (bilaga 27). Diskutera att livet 
ofrånkomligen för med sig besvikelser, sorg och bekymmer, men att man kan lära sig att klara av dem. 
Överlevarens segel visar sådana överlevnadsstrategier. 
Dela in klassen i sex små grupper. Varje grupp får göra en affisch över en överlevnadsstrategi. Affischer-
na kan förses med bilder och texter, beroende på klassens nivå.  Förevisa till sist affischerna för klassen. 

Överlevarens segelbåt
Mål: att bli medveten om olika metoder som kan få en att må bättre i stunder av besvikelse och sorg. 
Material: bilaga 26 (Överlevarens segelbåt).

Läraren visar en projektion av Överlevarens segelbåt (bilaga 26). Läraren berättar att var och en får 
samla de överlevnadsstrategier för sorg och bekymmer som tilltalar dem i segelbåtens segel. Diskutera 
vilka sätt att må bättre barnen redan känner till. Barnen väljer ut överlevnadsstrategier från lådan i 
bilagan och skriver in dem i rätt segel. De kan dessutom hitta på fler metoder som de finner meningsfulla 
till varje segel.

Tips: Eleverna kan förvara sin segelbåt i till exempel sin skolbänk, ifall de blir ledsna!

Lektionen avslutas

Identifiera överlevnadsstrategierna!
Mål: att förstå att livet ofrånkomligen för med sig motgångar och att man kan klara av dem 
med olika strategier.
Läraren berättar att klassen härnäst ska undersöka två seniorers tankar kring vad de har lärt sig om att 
klara sig i livet. Fundera först på om livet är lättare för äldre människor än för ungdomar och på vilken 
nytta man har av livserfarenhet. Läraren visar en projektion av texterna (bilaga 29). Eleverna får i upp-
gift att parvis utarbeta Farmors och Annelis levnadsregler utifrån texterna: Till exempel: ”Lita på att det 
kommer stunder av tillfredsställelse i livet!” Sammanfatta övningen genom att studera de levnadsregler 
ni har skapat, ta ställning till dem och jämföra dem med Överlevarens segel för lågstadieelever (bilaga 
27). 

Biltvätten
Mål: att skapa en trygg och god känsla som avslutning på lektionen.
Eleverna ställer sig i två rader mittemot varandra. Lämna ett utrymme på drygt en meter 
mellan raderna. En elev i taget får långsamt röra sig mellan raderna från den ena änden till 
den andra, som en bil i en biltvätt. Eleverna som står i raderna har som uppgift att varsamt ”tvätta” de 
”bilar” som rör sig mellan raderna genom att mjukt massera deras armar och ben.

5–6

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6





Ellen hade haft en dålig dag. Hon gav sig iväg 
till körövningen sjudande av ilska. Under övningen 
började det konstigt nog kännas bättre, och hon gick 
hemåt med lätta steg. Vad var det egentligen som 
hände? Känsloagenterna kommer till hjälp och tar 
reda på vad det är fråga om.

FRÅN KONST TILL KÄNSLOR
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Musik ackompanjerar den psykiska hälsan
Musik har en särskild plats i varje kultur när det gäller att uttrycka och 
bearbeta känslor. Musik skapar välbehag och ger estetiska erfarenheter 
och upplevelser. Musik är en del av många människors emotionella kontroll i 
vardagen. Att man lyssnar på sin favoritmusik piggar upp en bilresa, sätter 
fart på städningen, ger tröst vid hjärtesorger och hjälper en att möta och 
hantera också svåra saker och känslor. 

Inom den moderna medicinen används musik för att främja välbefinnan-
det, lindra spänningstillstånd och smärtor, effektivera kroppens immunsys-
tem och stöda rehabilitering och återhämtning. Undersökningar visar att 
musik har överraskande stor inverkan på hjärnan. Melodier åstadkommer 
en vibration i hjärnan, som reglerar vakenheten, observationsförmågan, det 
abstrakta tänkandet, minnet och känslorna.

Musik återspeglar och väcker känsloupplevelser hos personen som lyss-
nar på eller framför den och förändrar dem. Med hjälp av musik kan en 
person få kontakt med sig själv och andra människor. Musik kan även öka 
gemenskapskänslan och ge en känsla av att höra till någonstans. Med hjälp 
av musik kan man underhålla andra och trivas tillsammans samt överföra 
kulturtraditionen till nästa generation. Musik hjälper en att uttrycka sina 
känslor och förstå andras upplevelser på det emotionella planet.

PSYKISKT VÄLBEFINNANDE GENOM MUSIK



Från konst till känslor

151© Föreningen för Mental Hälsa i Finland

Emotionell kontroll och sammanhållning
I klassen kan man lyssna på musik i stämningsskapande syfte eller för att 
skapa fokus på en uppgift. Med hjälp av olika lyssningsövningar kan man 
skapa en rofylld stämning i klassen och förbättra koncentrationen. Musik har 
en avslappnande effekt och fungerar som en lugnande bakgrundsfaktor 
i många avslappningsövningar. Musik väcker föreställningar som hjälper 
barnet att komma i kontakt med sina egna känslor. Musik förstärker även 
trygghetskänslan. Ett välkänt musikstycke ger lugn och avkoppling och ska-
par välbehag och positiva minnesbilder. 

Att lyssna på och producera musik hjälper en att ge utlopp för och ut-
trycka sina känslor. Musik erbjuder ett sätt att kanalisera också omedvetna 
impulser och känslor. Olika sånger, lekar och ramsor samt musikgymnastik 
är bra sätt att öva på interaktionsfärdigheter och känsloyttringar. Genom 
musik är det mer socialt godtagbart att uttrycka också sådana känslor som 
man inte skulle drista sig till att lyfta fram om det inte vore för musiken. Att 
spela musik tillsammans stärker sammanhållningen och ger en gemensam 
känsla och upplevelse av framgång. 
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Idéer för att integrera färdigheter inom psykisk hälsa och musik
Allla övningar är bearbetade utifrån lärarhandböckerna i läroboksserien Saa laulaa! eller 
tagna direkt ur dessa. Det finns övningar som syftar till att lära känna varandra, skapa grup-
panda, uttrycka känslor samt lyssna på den egna kroppen och skapa lugn. 
Källor:
Arola, A.,  Honkanen, R., Huttunen, T., Jokelainen, H.,  Koskela, I. & Marttila, N.
Saa laulaa! 3-5 Opettajan oppaat. 2012 och 2014. Helsingfors: Otava.

Hälsningslek
Mål: att skapa gruppanda och stärka sammanhållningen.

Gå omkring i rummet huller om buller och utan att kollidera, medan musik spelas i bakgrunden. När 
musiken upphör stannar alla. Hälsa på den som står närmast genom att ta hen i hand och säga ditt namn. 
Fortsätt leken genom att hälsa med lillfingret, knäet, axeln osv. 

På faster Ingeborgs vis
Mål: att stärka självkännedomen.

Stå i ring med ansiktet mot mitten av ringen. Alla tänker ut ett adjektiv som börjar på samma bokstav 
som deras eget namn och som tilltalar dem, till exempel Anna Ambitiös. Man kan även hitta på djur eller 
växter som börjar på samma bokstav som ens eget namn. Sjung på melodin till Faster Ingeborg: Se här 
är våran Anna, vår Anna Ambitiös. När Kalle är i skolan, gör Kalle just så här: Anna hittar på en rörelse 
som kan utföras rytmiskt, och de andra upprepar rörelsen: 

Uttryckslek med sång
Mål: att öva på att uttrycka känslor.

Välj ut en välkänd och lätt sång. En elev får ta ett känslokort ur högen och visa det åt de andra. Sjung 
sången med den känsla som anges på kortet. 

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6
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Lekar om sångtexter
Mål: att öva på att uttrycka känslor.

Dela in klassen i grupper på fyra eller fem personer. Läraren ger grupperna en lapp med namnet på en 
känd sång och en uppgiftstyp. Resten av klassen får gissa vilken sång det är fråga om. 
• Stillbild: gruppen väljer ut en del av sången och gör en stillbild, dvs. en frusen situationsbild, av den.
• Dialog: gruppen väljer ut en del av sången och gör en dialog utifrån den. Orden kan vara tagna ur 
sången eller också kan eleverna hitta på dem själva. Personerna ska vara ur sången. 

• Nyhet: gruppen gör en nyhet till tv, en dagstidning eller en skvallertidning utifrån sångtexten. 
• Pantomim: gruppen väljer ut en del av sången och framför den som en pantomim. 
• Dans: gruppen framför en valfri del av sången som en dans. 

Uttrycksfulla ballonger
Mål: att slappna av.

Placera händerna på bakhuvudet med raka fingrar och armbågarna pekande mot sidorna. Andas 
samtidigt in och öppna ögonen, näsan, munnen och hela ansiktsuttrycket till ett överdrivet ballongleende. 
Läraren eller någon av eleverna visar vid vilken punkt ballongen spricker, och alla ballonger säckar 
ihop. Ballongerna spricker alltid på olika ställen: i sidan, vid naveln, vid knäet... Andas sedan in igen, fyll 
ballongen med luft och PANG! 

Tarzan-stretchning
Mål: att stretcha och slappna av.

Ställ er till exempel intill era platser. Läraren ger anvisningar samtidigt som övningen utförs. 
1. Tarzan började klättra upp i ett träd (sträck växelvis upp armarna, så att sidorna stretchas ut).
2. Sedan tittade han ut i fjärran och blev förskräckt över hur högt upp han var. (Dra i tur och ordning upp 
axlarna till öronen och sträck på halsen.)
3. Han tittade åt olika håll (sträck på halsen) och kontrollerade om deodoranten hade svikit honom (för 
näsan mot armhålan samtidigt som ni stretchar ut nacken).
4. Han beställde en lyftkran (för samman händerna bakom ryggen, sträck ut armarna och lyft dem uppåt 
utan att böja på ryggen).
5. Bestäm till sist vilket pris lyftkransföraren debiterar och rita siffrorna i priset med axlarna.

Månen är en melon
Mål: att öva på att uttrycka och tala om känslor.

Lyssna på musikstycket Kuu on meloni (Månen är en melon) ur Saa laulaa! 5, CD2:12). Bilda små grupper 
och diskutera stämningen i sången och vilka känslor sången väcker. 
Skapa gruppvis 
• en stillbild: gruppen gör en stillbild av stämningen, dvs. en fotoliknande, ljudlös ögonblicksbild.
• en dialog: gruppen hittar på en scen och en dialog som passar den utifrån stämningen i musikstycket 
och de känslor den väcker.

• en nyhet: gruppen gör en nyhet till tv, en dagstidning eller en skvallertidning utifrån stämningen i 
musikstycket.

• en pantomim: gruppen väljer ut en del av musikstycket eller genomför en pantomimföreställning 
utifrån den allmänna stämningen.

• en dans: gruppen väljer ut en del av musikstycket att framföra som en dans med starka känsloyttringar. 

1–2 3–4

1–2 3–4

3–4 5–6

3–4 5–6
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MOTIONSGLÄDJE
Motion ökar det psykiska välbefinnandet
Forskning visar att motion har stor betydelse för hälsan och välbefinnandet. 
Motion främjar människans fysiska kondition och hälsa, men på många 
sätt även det psykiska välbefinnandet. Motion piggar upp och förändrar 
halterna av signalsubstanser, som dopamin och serotonin, i det centrala 
nervsystemet, så att humöret förbättras. Motion ökar även mängden välbe-
hagshormoner, till exempel endorfiner, i kroppen. 

Att motionera skingrar tankarna från vardagliga saker och fungerar som 
överlevnadsstrategi vid problem. Det lindrar spänningstillstånd, minskar 
ångest och hjälper oss att hantera stress. Motion påverkar sömnkvaliteten 
och gör det lättare att somna.

Den fysiska konditionen och förbättring av den påverkar självkänslan 
och balansen i livet. Uppnådda målsättningar och framgångar stärker den 
positiva jagbilden och känslan av kontroll. Balans i livet uppstår även till 
följd av att man kan få vänner med hjälp av idrott och motion. I motion och 
idrott ingår ofta att göra saker tillsammans och få sporrande respons. En 
gemensam gren och gemensamma aktiviteter skapar en känsla av samhö-
righet och upplevelser av deltagande och aktivitet.

Motion och idrott är också ofta förknippade med positiva förväntningar. 
De kan gälla förbättrad kondition, viktkontroll eller att träffa vännerna och 
ha roligt tillsammans med dem. Med tanke på det psykiska välbefinnandet 
är det viktigt att motionären själv upplever att hen gör något som är nyttigt 
och meningsfullt. Motion och idrott ska vara frivillig och idrottsgrenen själv-
vald för att skapa välbehag och motivation.

MOTION OCH IDROTT 

• stöder barnets tillväxt (till exempel 
skelettet och musklerna) 

• underlättar inlärningen 
• ökar koncentrationsförmågan 
• utvecklar de motoriska basfärdig-
heterna samt färdigheterna inom 
olika grenar 

• förbättrar konditionen 
• piggar upp och skapar välbehag 
• förbättrar sömnen 
• minskar risken för många sjukdomar 
• hjälper en att hålla vikten under 
kontroll 

• hjälper en att hitta kompisar
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Från konst till känslor

Emotionella färdigheter och vänskapsfärdigheter  
med hjälp av idrott 
Under de första skolåren lär barnet sig att kontrollera sin kropp bättre än 
förut. Barnet genomlever en fas där hen är ivrig att lära sig nya färdig-
heter. Upplevelser av inlärning och framgång inom idrott stärker barnets 
självkänsla. Skolelever är i allmänhet aktiva och verksamhetsinriktade, 
men intresset för idrott är individuellt. Det är viktigt att bli accepterad 
för den man är. Ett barn är mer intresserat av att läsa och rita, medan 
ett annat är intresserat av att klättra i träd eller spela innebandy. Det är 
inte nödvändigt att barnet deltar i ledd fritidsverksamhet. Det viktigaste 
är att barnet rör på sig. Man kan uppleva motionsglädje inom familjen 
genom att gå på vandringar, cykla eller skida. Att spontant leka och röra 
på sig på gården ökar färdigheterna och vigheten och skapar gott humör 
i vardagen. Exempel, stimulans och stöd i omgivningen har betydelse för 
hur mycket ett barn rör på sig. 

En mångsidig skolidrott innebär att barnen får en introduktion till olika 
former av idrott och olika idrottsgrenar och hjälp att hitta motionsformer 
som de tycker om och som låter dem upptäcka glädjen i framgång. Idrott 
är ett ypperligt sätt att skapa vänskapsrelationer och öva på den sociala 
kompetensen. I skolan fungerar olika lekar och spel som lärare i både emo-
tionella färdigheter och vänskapsfärdigheter. En liten stund av aktivitet och 
motion under skoldagen eller lektionen ökar elevens koncentrationsförmåga 
och underlättar inlärningen. 
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Idéer för att integrera färdigheter inom psykisk hälsa och gymnastik

Känslokull
Mål: att öva på att uttrycka känslor. 

Välj ut två fasttagare. Fasttagaren ska säga en av följande känslor när hen tar fast någon: sorg, glädje 
eller rädsla. Den som har blivit fasttagen stelnar till en känslostaty på sin plats och uttrycker den känsla 
som fasttagaren gav hen. Man kan rädda en stelnad person genom att härma statyns uttryck och gissa 
rätt på känsloläget. 

Värdekull
Mål: att lära sig namnge de saker som är viktiga för en och att hitta stora och små saker som man är 
tacksam för.

I den här leken förs de fasttagna till ett fängelse, som vaktas av två portvakter som valdes ut i början av 
leken. Man slipper ut ur fängelset genom att berätta för vakterna om något som är viktigt för en själv. 
Båda vakterna måste godta det som nämns för att fången ska bli fri. Leken kan i synnerhet användas 
efter att man först har diskuterat värderingar i klassen. Alternativt kan man säga en sak man är tacksam 
för. 

Stolstafett
Mål: att lära sig samarbeta.

Bilda grupper på fyra personer. Varje grupp får två stolar att använda. Uppgiften är att med hjälp av 
stolarna ta sig från den ena änden av salen till den andra utan att röra vid golvet. 

1–2 3–4

1–2 3–4

1–2 3–4 5–6
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Blind, handlös, fotlös, stum
Mål: att stärka sammanhållningen och förtroendet mellan klasskamraterna.

Bilda lag på fyra personer. Lagen får i uppgift att tillsammans klara av en bana som har byggts upp i 
salen, från början till slut. Svårighetsgraden ökas av att en gruppmedlem går igenom banan blind, en 
utan händer, en utan fötter och en stum. Ni kan välja ut ett par elever som fungerar som domare och står 
intill banan för att bedöma hur samarbetet fungerar och om lagen upprätthåller en positiv stämning. 
Otrevliga kommentarer eller fusk leder altid till att man får återvända till startrutan och börja om från 
början.

Vad hjälper?
Mål: att reflektera över sina egna vardagsval.

Sätt upp en lapp på varje vägg i salen. På lapparna ska orden KOST, VILA, KOMPISAR, MOTION stå 
skrivna. Eleverna står mitt i salen. Läraren ställer frågor som rör vardagliga val och eleverna får besvara 
dem genom att förflytta sig till väggen med det ord som utgör svaret på problemet. Hitta tillsammans 
på hur ni ska röra er till respektive vägg från mitten av salen. Varje vägg har ett eget rörelsesätt. Vissa 
frågor kan ha flera passande svarsalternativ. Ni kan kortfattat diskutera dem som avslutning på frågan 
eller leken. Exempel på frågor:
• Hur tar du hand om ditt psyke varje dag?
• Var krävs det en liten ansträngning?
• Vad tycker dina föräldrar att du borde satsa på?
• Vad tycker du känns svårast?

Motionsdagbok
Mål: att fundera på de egna motionsvanorna och de känslor som motionen ger upphov till.

Eleverna får föra dagbok över sitt motionerande i Må bra-häftet i till exempel ett par veckors tid. Målet 
är att röra på sig varje dag. Inledningsvis kan de fundera på vilken slags motion de tycker om, om motion 
och idrott inte ingår i fritidsintressena sedan tidigare. På så sätt blir det lättare att motionera varje dag. 
I dagboken ska eleverna skriva upp hur de har motionerat under den aktuella dagen och hur det kändes 
före och efter motionen. Diskutera efter perioden hur det har känts att motionera och vilka slags känslor 
och förnimmelser motionen har åstadkommit i kroppen och sinnet. 

3–4 5–6

1–2 3–4 5–6

3–4 5–6
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FILMER OCH UNDERVISNING I PSYKISK HÄLSA

Användning av filmer i undervisningen förutsätter att 
skolan har erlagt avgifterna för förevisningstillstånd. 
Mer information:

• Elävät kuvat, elävä koulu. Opettajan opas eloku-
va- ja mediakasvatukseen. Skolbio rf, Sällskapet för 
mediefostran, Suomen elokuvakontakti ry, Tuotos ry 
och Statens filmgranskningsbyrå. Finns tillgänglig som 
webbpublikation.

Filmer erbjuder i bästa fall en djupdykning i de glädjeämnen och sorger 
det innebär att vara människa. Tittarna reflekterar över sina liv och sina 
val när de identifierar sig med rollfigurernas livssituation och känslor. Att 
leva sig in i filmpersonernas situation ger en god utgångspunkt för att öva 
på emotionella färdigheter och studera överlevnadsstrategier. Filmer är 
också en ypperlig utgångspunkt för värdediskussioner: vad är rättvist, gott, 
vackert och hållbart? 

Genom ett omsorgsfullt val av film och sättet att behandla den kan man 
lära sig och öva på vilket delområde av färdigheterna inom psykisk 

hälsa som helst. I det här materialet åskådliggörs undervisning 
i psykisk hälsa med hjälp av två exempelfilmer: Kikis ex-

pressbud och Elina – som om jag inte fanns. 

• på operights webbplats under punkten framfö-
rande av filmer i undervisningen

• på webbplatsen för mediekunskap, under 
punkten filmer i undervisningsbruk
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Kikis expressbud, regissör Hayao Miyazaki
Mål: att öva på att namnge och identifiera känslor. Att fundera över varför det är viktigt att misslyckas 
ibland och vilka färdigheter man behöver för att klara sig ensam.
Material: maskeringstejp, Känslomoln och tomma kartongbitar som postkort.

Bakgrundshistoria
Kiki är en 13-årig häxaspirant, som bor i en liten by tillsammans med sin pappa och sin mamma, som 
arbetar som helbrägdagörare. Häxorna har som tradition att bo ett år ensamma när de fyller 13 år. I 
början av filmen ger sig Kiki iväg till en storstad tillsammans med sin talande svarta katt, Jiji. Kiki besitter 
endast en häxförmåga: hon kan flyga på en kvast, men inte ens det behärskar hon ännu fullt ut. 

Aktivitet och berättande samtidigt: kvastflygning
Mål: att genom en fysisk lek som stärker gruppandan värma upp inför det gemensamma 
arbetet. Att fundera på vad man kan lära sig av misslyckanden.

Skapa ett tomt utrymme i klassrummet. Läraren använder maskeringstejp för att tejpa en så lång kvast 
på golvet att alla elever ryms på den. Läraren ber eleverna sätta sig tätt i rad på knäna på kvasten. 
Resan genomförs med en arbetsmetod som används inom drama, så att aktiviteten och berättandet sker 
samtidigt: genomför en fantasiresa i enlighet med lärarens berättelse. Till exempel så här: ”Kiki sätter sig 
stadigt på kvasten och lyfter först i sakta mak tills hon befinner sig i ansiktshöjd i luften. Nu gör kvasten 
en rivstart (läraren lutar sig plötsligt bakåt, varefter alla elever lutar sig bakåt mot varandra) och Kiki 
flyger in i en närbelägen trädkrona (skaka av kraften från kollisionen). När Kiki har återhämtat sig 
från kollisionen vill hon stiga högre, och hon vänder kvasten mot himlen. Men oj, nu börjar kvasten glida 
mot marken (luta er bakåt) och klatsch! Kiki dimper ner på rygg på marken (dråsa omkull i liggande 
ställning).” Upprepa övningen på olika sätt, dock så att ni till sist dimper i marken.
Sammanfattande diskussion i ring eller i skolbänkarna: Hur lär man sig nya färdigheter? Kan man lära sig 
nya saker utan att först misslyckas? Vilka nya saker har du lärt dig genom försök och misstag? Läraren 
kan även berätta en historia ur sitt eget liv, om en färdighet som hen har lärt sig genom misslyckanden.

Arbete med känslomolnen utifrån de situationer Kiki ställs inför
Mål: att identifiera och namnge känslor. Att förstå att filmer är ett sätt att hantera känslor.

Läraren placerar ut känslomolnen på olika ställen på golvet. Hen ber eleverna ställa sig runt 
det känsloord som de tycker bäst beskriver den känsla personen i filmen hade i det ögonblick som läraren 
nämner. Ingen tolkning är fel: en person kan uppleva samma situation på många olika sätt. När eleverna 
har placerat sig runt känsloorden ber läraren dem berätta för personen intill varför de valde just det 
ordet. Läraren sammanfattar varje fråga genom att be två eller tre elever motivera sitt val. 
• Hur kändes det för Kiki att ge sig ut i världen ensam?
• Hur kändes det för Kiki när polisen stoppade henne efter att hon hade stört trafiken?
• Hur kändes det för Kiki när hon fick ett rum på bageriets vind?
• Hur kändes det för Kiki att bli sen till festen? Följdfråga: Varför gick Kiki inte på festen?
• Vad kände Jiji för grannens vita katt Lily?
• Vilka känslor upplevde du när du tittade på den här filmen? Välj en av dem.
 

1–2 3–4
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Gör ett kort till Kiki
Mål: att reflektera över och namnge saker som hjälper en att klara sig i livet.

Läraren berättar att Kiki fick några levnadsregler i filmen. Fundera först på vilka levnadsregler 
som döljer sig i orden mamma sa till Kiki när hon flyttade hemifrån på egen hand: ”Det är inte färgen 
på din klänning, utan det som finns i hjärtat som spelar roll. Och ditt leende är ditt vackraste smycke.” 
Diskutera vad som menas med ett gott hjärta och varför det är viktigt att le.
Vilka andra slags råd skulle man kunna ge Kiki, som flyttar hemifrån på egen hand? Hur skulle Kiki till 
exempel kunna få vänner? Läraren delar ut tomma kartongbitar till eleverna. Läraren förklarar uppgif-
ten: ”Vilket slags råd skulle du ge Kiki när hon flyttar hemifrån på egen hand? Rita och/eller skriv ner ditt 
råd.” Lugn musik kan spelas i bakgrunden medan eleverna tillvarkar korten. Läraren förevisar de färdiga 
korten med hjälp av dokumentkamera. Läraren gör till sist en sammanfattning av hur man kan få vänner 
eller av andra färdigheter som behövs i livet och som framgick av korten.

Elina – som om jag inte fanns, regissör Klaus Härö
Mål: att öva på att identifiera och uttrycka känslor med hjälp av verbala och visuella metoder. Att förstå 
varför bestämdhet behövs och att öva på att uttrycka sig bestämt. Att inse vilken betydelse det har för 
ens eget välbefinnande att man blir sams och ber om förlåtelse.

Känslomålning
Mål: att uttrycka de känslor filmen väcker genom att måla. 
Material: Ritpapper i storleken A3 och fingerfärger, musik av till exempel kompositören Tuomas 
Kantelinen, som gjort filmen till musiken Elina – som om jag inte fanns samt modellerna Känslomoln 
och Känslornas väderkvarn.

Genomför övningen lektionen efter att ni har tittat på filmen. Förbered klassen inför målandet. Läraren 
uppmanar eleverna att måla de känslor som väcktes hos dem när de tittade på filmen. Låg musik som 
passar stämningen kan spelas i bakgrunden.
Sortera de färdiga målningarna innan ni studerar dem, så att ni alltid tittar på verk som innehåller samma 
element, till exempel former eller färger, i samma omgång. Lärarens uppgift är att leda in diskussionen 
på de känslor som händelserna i filmen väckte. För att göra det lättare att klä känslorna i ord kan ni ta 
fram modellen Känslornas väderkvarn eller Känslomoln.

Vad är bestämdhet?
Mål: att fundera på vilken nytta man har av bestämdhet, dvs. av förmågan att stå på sig 
och sätta gränser. Att öva på att uttrycka sig med bestämdhet. 

Repetera först händelserna i filmen med hjälp av diskussionsundervisning. Elina gick till myren för att 
minnas någon. Vem? Vilken betydelse hade pappans minne för Elina? Hur kändes det för Elina när Anton 
talade finska på lektionen och därför inte fick någon mat? Varför åt Elina inte i skolan under varken den 
andra eller den tredje dagen? Hur kändes det för Elina när
läraren sa så här om henne: ”Från och med nu är flickan luft för mig”?
Det behövs utrymme för att kunna genomföra övningen. Eleverna bildar par med en person som är av 
ungefär samma storlek som dem själva och kommer överens om vem i paret som ska vara A och vem 
som ska vara B. Alla A:n ställer sig i en rad och B:na ställer sig mittemot dem, framför sin egen partner. 
A:s replik är ”Nu kommer jag!” och B:s är ”Det gör du inte!”. Uppgiften är att knuffa kompisen mot den 
motsatta väggen genom att hålla hen i axlarna och upprepa sin replik. På lärarens ljudsignal stannar alla 
och ser efter vilken vilja som vann den här omgången. Därefter börjar övningen om från början, nu med 
ombytta repliker. Sammanfatta övningen genom att diskutera när i livet man kan ställas inför sitautioner 
då man måste kunna vara bestämd och stå på sig.

3–4 5–6
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Statyövning om att be om ursäkt
Mål: att inse vad som är viktigt när man ber om ursäkt.

Eleverna bildar par och kommer överens om vem i paret som är A och vem som är B. A får vara skulptör 
först, medan B är en lerklump. A ”formar” B till en staty, som föreställer en person som ber om ursäkt. 
Studera statyerna samtidigt: alla B:n stelnar till på sina platser i en minut, medan alla A:n går omkring i 
utrymmet som om de vore på en konstutställning och gör observationer om de ställningar man kan inta 
för att be om ursäkt. På lärarens begäran väljer A:na ut en staty som de tycker utgör en särskilt lyckad 
skildring av det de anser är viktigt när man ber om ursäkt. Den här statyn kan först slappna av för ett 
ögonblick och sedan inta sin position igen. De andra statyerna får slappna av och ansluta sig till diskus-
sionen. Diskutera med hjälp av statyn vad som är viktigt när man ber om ursäkt. Återvänd till era platser 
och fortsätt diskussionen: Varför var det så svårt för överläraren att be om ursäkt? Gjorde överläraren 
rätt i att be Elina om ursäkt? Borde Elina ha bett överläraren om ursäkt? Eller borde överläraren ha bett 
den manliga läraren om ursäkt?

Brev från Elina till pappa
Mål: att identifiera sig med Elinas känslor och slutföra historien i filmen i tankarna.

Eleverna iklär sig Elinas roll och skriver ett brev till Elinas döda pappa.  I brevet ska de berätta hur 
Elina känner det nu och vad Elina har insett efter pappans död. Efter övningen får eleverna klä av sig 
rollen som Elina genom att ställa sig upp och skaka olika kroppsdelar. Sammanfatta de tankar och 
känslor filmen väckte genom att läsa upp brev som skrivits av elever som gett sitt tillstånd till högläsningen 
och diskutera tillsammans utifrån dem. Det är viktigt att i slutet på lektionen reservera tid för en gemen-
sam övning som skapar enighet och gott humör. Övningen kan till exempel väljas ut bland övningarna i 
avsnittet Lugn och närvaro.

 
 
 
 
 
 

Resultatet av en konstverkstad som integrerar färdigheter 
inom psykisk hälsa kan till exempel bli en dikt.
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Dramaverkstaden Konvalescenten
Mål: att på ett erfarenhetsbaserat sätt behandla de känslor som anknyter till att bli sjuk och återhämta 
sig från en sjukdom. Att få erfarenhet av hur målarkonsten väcker tankar och känslor hos åskådaren. Att 
reflektera över bildkonstens roll som en källa till tröst och styrka. 
Material: projicerbara bilder av Helene Schjerfbecks målningar Konvalescenten och Cirkusflickan. Bilder 
finns i konstböcker och på internet. Ett tomt pappersark och en penna per par.
Ställ i ordning rummet: flytta undan eventuella bord och stolar till exempel längst bak i rummet, så att 
det finns utrymme för aktivitetsinriktat arbete
framför projektionen av bilden.

Lektionen inleds

Målningen Konvalescenten
Mål: att väcka nyfikenhet på temat för lektionen och komma överens om arbetssättet.
Sätt er i en halvcirkel på golvet. Skapa stämning genom att dämpa belysningen i rummet och 
visa en projektion av målningen Konvalescenten. Diskutera kortfattat de tankar och känslor 
som målningen väcker. Enas tillsammans om att barnet håller på att återhämta sig efter en lång, svår 
sjukdom. Ingå ett dramaavtal: läraren berättar att verkstaden bygger på dramaarbete. Hen frågar om 
eleverna är beredda att väcka bilden till liv och tillsammans skapa Konvalescentens berättelse med hjälp 
av drama. När eleverna svarar jakande har ett dramaavtal ingåtts.

Arbete med temat

Rollen på väggen: barnets bakgrund
Mål: att förankra arbetet hos eleverna genom att tillsammans skapa en bakgrundshistoria åt 
Konvalescenten. 
Sätt er i en halvcirkel igen och kom tillsammans med idéer till Konvalescentens bakgrund: Vad 
heter barnet? Är det en flicka eller en pojke? När levde hen? Vilka ingick i hens familj? Var bor de, på 
landet eller i en stad? Vem leker barnet med när hen är frisk? Vilken är hens favoritsysselsättning? Vilken 
lång sjukdom håller hen på att återhämta sig ifrån? Läraren skriver ner förslaget och repeterar till sist 
Konvalescentens bakgrund.

Känslan växer: behandling av känslorna i berättelsen
Mål: att skapa djup hos huvudpersonen genom att leva sig in i hens känslor.
Ställ er upp och bilda en ring. Läraren väljer först ut en känsla ur den bakgrundshistoria klassen gemen-

KONSTVERK OCH PSYKISKT VÄLBEFINNANDE

1–2 3–4 5–6

Konstverk erbjuder i bästa fall en rik och mångbottnad utgångspunkt för att undersöka sådant som rör 
sig i tankarna. Konst påverkar en människa på den emotionella nivån, genom symboler och metaforer. 
Dramaverkstaden här intill bygger på Helene Schjerfbecks konstverk Konvalescenten, utifrån vilket klas-
sen får skapa en gemensam bakgrundshistoria. Konstverket och bilden blir en metafor för barnets egna 
upplevelser av att vara sjuk och de känslor som det väcker. En metafor skapar distans och ger utrymme 
att behandla också svåra saker på ett tryggt sätt. Dramatisk, kreativ verksamhet kanaliserar energi och 
möjliggör aktivitetsglädje, lekfullhet och användning av fantasin samt ger tillfälle att stärka sättet att 
uttrycka sig själv på. Därför bygger verkstaden Konvalescenten på arbetssätten inom drama. 
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samt har skapat åt Konvalescenten. Känslan kan till exempel vara hur det kändes för barnet när hen fick 
höra om sin sjukdom eller hur det känns att tvingas stanna kvar ensam och sjuk inomhus, när syskonen och 
kompisarna går ut tillsammans för att leka och ha roligt. Läraren ber först eleverna namnge känslan, till 
exempel besvikelse, förargelse eller sorg. Bilda turvis statyer eller stillbilder, som endast visas ett kort 
ögonblick, av den aktuella känslan. Den första eleven skildrar den valda känslan med mycket små medel 
i sin staty, nästa elev uttrycker samma känsla en aning starkare direkt efteråt, den tredje ännu starkare 
och så vidare, tills nästa elev som står på tur känner att känslan inte längre kan förstärkas. Ni kan även 
lägga till ett läte eller ett ord i övningen.
Upprepa övningen med några olika känslor som förekommer i bakgrundshistorien. 

Ljudlandskap: ljud från gården
Mål: att leva sig in i känslorna hos ett barn som återhämtar sig från en sjukdom.
Fortsätt arbetet i det dunkla ljuset från projektionen av målningen. Bilda grupper på 5–8 elever, som 
kommer med idéer och övar på det ljudlandskap som barnet hör från det öppna fönstret. Vilka slags 
ljud hörs från trädgården? Vilka slags ljud ger de andra barnen i familjen och barnens kompisar ifrån 
sig? Och de vuxna på gården? Finns det djur på gården? 
Gå igenom gruppernas ljudlandskap ett i taget, samtidigt som projektionen av bilden fortfarande visas. 
Skapa om möjligt ljuden i ljudlandskapet bakom projektionsduken. Stanna efter varje ljudlandskap upp 
för att fundera på vilka känslor ljuden från gården väcker hos barnet. Läraren ber eleverna säga Kon-
valescentens tankar högt och i jag-form. Vad skulle du känna just nu om du vore barnet på bilden? Hur 
skulle det kännas att höra ljudet av andra barn, naturen och djur från gården? Läraren kan vid behov ge 
ett exempel på Konvalescentens tankar, till exempel: ”Orättvist att de andra får vara ute och ha roligt, 
medan jag fortfarande måste sitta inne. Kanske jag får vara med i morgon...?”

Tillverkning av ett krya på dig-kort: kompisarnas perspektiv
Mål: att identifiera sig med Konvalescentens situation.
Bilda par eller små grupper och tillverka krya på dig-kort till Konvalescenten. Stödfrågor: Vad 
skulle du själv vilja att kompisarna skrev till dig om du tvingades vara konvalescent länge? Vilken 
slags bild skulle göra dig glad?

Lektionen avslutas

Sammanfattande diskussion
Mål: att inse vilken betydelse konstverk har som källor till tröst och glädje.
Studera krya på dig-korten och diskutera på vilket sätt bilderna och orden tröstar en 
konvalescent. Fundera på varför Helene Schjerfbeck målade en kvist med mu-
söron i flickans hand. Läraren kan berätta om den sjuke Yrjö Kaunisto, som 
ägde Helene Schjerfbecks målning Cirkusflickan. När Yrjö blev sämre 
och inte längre orkade gå i trappor för att titta på målningen bad 
han att få ett foto av den att ha bredvid sjuksängen. På så sätt 
kunde han när som helst njuta av sin favoritmålning. Vad kunde 
det betyda för Yrjö att titta på målningen? Har du själv haft 
tröst eller glädje av att titta på eller skapa bilder? Att ge 
utlopp för och hantera känslor med hjälp av bildkonst kan 
alltså vara en överlevnadsstrategi för att klara av vardagliga 
problem och bekymmer.  
Tips: Konstmuseet Ateneum säljer Konstpackar, som innehåller 
60 konstverk och ett häfte med idéer om hur man kan använ-
da dem. 
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Sagornas betydelse för barnets psykiska hälsa
Barnlitteratur spelar en viktig roll när det gäller att skapa klarhet i barnets 
känsloliv och berika det emotionella ordförrådet. Sagor och sagoillustra-
tioner öppnar den symboliska nivån, där man kan behandla livet på tryggt 
avstånd. Att huvudpersonen klarar av prövningarna i sagan stärker barnets 
erfarenhet av överlevnad. Ett lyckligt slut ger barnet tröst och trygghet och 
skapar gott humör.

Med hjälp av sagor kan man på ett tryggt sätt behandla lösningar av 
olika konfliktsituationer. Barnlitteratur av god kvalitet ger möjligheter att 
ta upp svåra frågor, som döden, skilsmässor eller mobbning. Dessutom blir 
barnet lugnt av att läsa eller höra en saga. Känslan av närhet som skapas 
vid en gemensam sagostund är också viktig för barnet.

Sagodagen den 18 oktober
Den nationella sagodagen firas den 18 oktober varje år.  Då läser, framför 
och behandlar man sagor tillsammans med personer i alla åldrar i skolor, 
bibliotek, bokhandlar, teatrar, daghem, ålderdomshem och museer på olika 
håll i Finland. Sagodagens egen webbplats innehåller information om årets 
tema för sagodagen, olika evenemang och tips på aktiviteter.

Att planera sagodagen är ett utmärkt sätt att göra eleverna delaktiga! 
Klassen eller skolans elevkår kan komma med idéer om olika sätt att fira 
sagodagen på varje år.

SAGOR OCH PSYKISK HÄLSA
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Idéer för firandet av sagodagen
• På sagodagen får man klä ut sig till vilken sagofigur man vill. Dagen 
avslutas med en sagodagsfest, där den bästa kostymen belönas.

• Insatsgruppen Sagoteraren går omkring bland eleverna på rasterna 
och samlar in sagor. Som utgångspunkt för sagan kan man använda ett 
föremål, som är detsamma för alla sagoterare. De roligaste och mest 
gripande sagorna läses upp under sagodagsfesten för hela skolan.

• De äldre eleverna läser sagor för de yngre eleverna. Sagoberättandet 
kan ske i ett vanligt klassrum eller i ett sagoberättartält eller en sagobe-
rättarkoja eller till exempel i ett förrådsrum med stämningsfull belysning. 
Ett annat alternativ är att bjuda in mor- och farföräldrarna till skolan 
som sagoläsare.

• Tillverka sagopresentkort, som barnen kan använda för att be en vuxen 
läsa en saga för dem. Barnen får ge korten till en vuxen hemma eller 
hos mor- eller farföräldrarna.

• Olika klasser hittar på en sagoföljetong: 4–6 olika klasser skriver en 
bit var av en saga som läses upp under sagodagsfesten. Vid behov kan 
sagan delas in i avsnitt: en klass beskriver huvudpersonen, miljön och 
problemet, en annan klass fördjupar rollfiguren och problemet, en tredje 
klass berättar om hinder och faror vid lösningen av problemet, en fjärde 
klass skriver en höjdpunkt, där spänningen når sin topp och problemet 
löses och en femte klass avslutar berättelsen med att redogöra för hur 
den som illa gör han illa far och hur livet går sin gilla gång igen efter 
händelserna. Läs upp berättelsen under sagodagsfesten för hela skolan.

I klasserna kan firandet av sagodagen inkludera en gemensam diskus-
sion om vad sagor behövs till.

• Vilken är din favoritsaga och varför? Vilka slags känslor väcker din favo-
ritsaga hos dig? Ni kan använda Känslomoln eller Känslornas väderkvarn 
som hjälp för att namnge känslorna. Det är intressant om läraren även 
berättar om sina egna erfarenheter.

• Vilka slags sagofigurer fascinerar dig? Varför?
• Vem är din favoritsagoläsare? Beskriv under vilka förhållanden du helst 
lyssnar på sagor.

• Varför är det viktigt att läsa och lyssna på sagor?
• Kan en vuxen lyssna på sagor?
• Vad kan man lära sig av sagor? Ge ett exempel på vad man kan lära sig 
genom sagor.   

STÖDFRÅGOR FÖR DISKUSSION OM SAGOR:





BEDÖMNING
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Mål för läraren:
• att förstå självvärderingens betydelse vid inlärning av färdigheter inom psykisk hälsa
• att få verktyg för självvärdering av färdigheterna inom psykisk hälsa 
• att uppfatta färdigheter inom psykisk hälsa som en del av lärostoffet i årskurserna 1–6

BEDÖMNING AV FÄRDIGHETERNA INOM PSYKISK HÄLSA

Bedömning sporrar och motiverar
Syftet med bedömningen är att ge handledning och uppmuntra barnet att 
lära sig och utveckla sina färdigheter inom självvärdering. Med hjälp av 
bedömningen stöder läraren barnets utveckling och inlärning på åldersnivå. 
Genom bedömningen bildar sig eleven en bild av sig själv som lärande. 
Inlärningen av färdigheter inom psykisk hälsa kan stödas med multime-
todbedömning, till exempel samtal och observationer. Dessutom kan man 
utnyttja elevens verk och olika modeller och mätare för bedömning. En 
mångsidig bedömningsprocess inkluderar förutom lärarens bedömning och 
självvärdering även respons från klasskamrater och familjemedlemmar.

Främjande av den psykiska hälsan handlar om färdigheter som till vissa 
delar är personliga och anknyter till elevens personlighet. Det kan till ex-
empel vara svårt att skilja elevens temperamentsdrag från de emotionella 
färdigheterna och interaktionsfärdigheterna och bedömningen av dessa. 

I den här handboken tillhandahåller vi verktyg för själv- och kamrat-
värdering av elevens färdigheter inom psykisk hälsa. Vi ger även tips på 
hur man kan inkludera föräldrarna. Dessutom ger flera övningar barnen 
handledning i att observera sig själva och följa med sin inlärning samt i att 
ta emot och ge respons. 

Självvärderingens betydelse
Vid bedömningen av färdigheter inom psykisk hälsa betonas i synnerhet 
olika självvärderingar och kamratvärderingar. Eleven lär sig att lyssna på 
och observera sig själv – sina tankar och känslor, sin kropp och sina aktivite-
ter. Eleverna får handledning i att identifiera sina styrkor och bli medvetna 
om sina framsteg och sin utveckling.  I bästa fall stärker självvärderingen 
elevens självkänsla och hens positiva bild av sig själv som lärande, kamrat 
och samhällsmedlem. Läraren hjälper eleverna att förstå och sätta upp 
lämpliga målsättningar samt att söka efter och hitta sätt att uppnå dem. 

I skolan inkluderar självvärderingen bedömning av den verksamhet 
som är kopplad till målsättningarna och resultaten av denna. Lära-
ren ger barnet stöd och handledning i att observera sin verksamhet 
enligt målsättningarna. På så sätt lär barnet sig att bedömningen 
inte riktar sig mot hens person, utan stöder en ökning av hens fär-
digheter. Målsättningarna ska kunna uppnås: till exempel omfattar 
de emotionella färdigheterna och interaktionsfärdigheterna många 
områden att öva på och färdigheter som man kan lära sig en i taget.  
Att lyssna på andra utan att avbryta kan räcka som delmål och färdighet 
att öva på under en vecka. En annan vecka kan man till exempel öva på 
sätt att uttrycka intresse för något som en klasskamrat berättar. I slutet på 
veckan utvärderar man hur väl målet uppnåddes, vad som gick bra och vad 
man behöver öva mera på.
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1. Förmåga att delta i positiv interaktion, till exempel i att skapa och 
upprätthålla vänskapsrelationer.

2. Förmåga att visa empati och reglera känslor. Barnet kan till exempel 
trösta och sätta sig in i en annans situation.

3. Förmåga att uppföra sig prosocialt. Barnet kan samarbeta med andra 
barn och vuxna.

4. Förmåga att uppnå sina egna mål vid interaktion. Detta uppnås med 
tillräckligt bestämd kommunikation och konstruktiva sätt att stå på sig. 

5. Förmåga att förstå och diskutera med andra. Barnets språkliga ut-
veckling ger förutsättningar att tala med människor i olika åldrar på ett 
ändamålsenligt och logiskt sätt.

FEM FÄRDIGHETSKATEGORIER INOM  
BEDÖMNINGEN AV EMOTIONELLA FÄRDIGHETER  

OCH INTERAKTIONSFÄRDIGHETER 

De emotionella färdigheterna och interaktionsfärdigheterna kan delas in i fem delom-
råden för att underlätta planeringen av undervisningen och bedömningen. Källa: Laak-
sonen, V. 2010. Lasten vuorovaikutustaidot tutkimuksen kohteena. Prologi. Puheviestinnän 
vuosikirja 6 – 24.
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UNDERVISNING I OCH INLÄRNING AV FÄRDIGHETER INOM PSYKISK HÄLSA  
– AXPLOCK UR UTKASTET TILL LÄROPLAN 19.9.2014 

I de grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen som träder i kraft år 2016 
är omgivningslära ett integrerat läroämne, som består av fem ämnesområden (hälsokunskap, 
biologi, geografi, fysik och kemi). Reformen av läroplanen befann sig fortfarande i utkaststadiet 
när den första upplagan av handboken Må bra tillsammans kom ut. På det här uppslaget har 
vi samlat axplock ur riktlinjerna för målen, innehållen och bedömningen i läroplansutkastet för 
omgivningslära. Att öva på och lära sig färdigheter inom psykisk hälsa är en del av innehållet i 
ämnesområdet hälsokunskap i omgivningslära i årskurserna 1–6. Kunskaper och färdigheter som 
stärker barnets psykiska hälsa övas och stärks även inom den övriga undervisningen, bland annat 
inom modersmål och litteratur, konst- och färdighetsämnena samt gymnastik.  
Se avsnittet Psykisk hälsa som resurs.

Axplock ur utkastet till omgivningslära för årskurserna 1–2
Bland annat följande mål, som stöder färdigheterna inom psykisk hälsa, kan lyftas fram ur utkastet: 
• handleda eleven att agera säkert
• träna sin förmåga att arbeta i grupp och sina emotionella färdigheter 
• stärka respekten för sig själv och andra
• uppmuntra eleven att uttrycka sig 
• handleda eleven att fundera på faktorer som främjar växande och utveckling, hälsa och 
välbefinnande

Följande är exempel på centrala axplock ur det innehåll som stöder färdigheter inom psykisk hälsa: 
• eleven får en uppfattning om livets gång och den egna åldersgruppens växande och utveck-
ling

• eleven får en introduktion i vardagliga hälsovanor
• eleven får träna sina emotionella färdigheter i enlighet med åldern 
• eleven får öva sig att samarbeta och arbeta i olika grupper
• man utvecklar tillsammans dagsrutinerna i skolan med tanke på hälsa, välbefinnande och 
lärande 

• eleven får lära sig att respektera fysisk integritet och öva på att förhindra mobbning och 
söka hjälp

• man funderar över omsorg, vad som gör en människa glad och på gott humör och på vilken 
betydelse de egna handlingarna har för en själv, andra människor samt den närmaste omgiv-
ningen

Axplock ur utkastet till omgivningslära för årskurserna 3–6 
Bland annat följande mål, som stöder färdigheterna inom psykisk hälsa, kan lyftas fram ur utkastet: 
• uppmuntra eleven att främja välbefinnande och säkerhet i sina aktiviteter och vägleda eleven 
att handla på ett säkert och ansvarsfullt sätt som även skyddar hen själv i vardagen 

• vägleda eleven att förstå livets gång samt den individuella tillväxten och utvecklingen i 
barndomen 

• erbjuda eleven möjligheter att öva sig att arbeta i grupp i olika roller och sociala situationer 
samt fundera över hur olika sociala situationer och sammanhang påverkar välbefinnandet

• inspirera eleven att uttrycka sig och lyssna på andra 
• stödja elevens förmåga att identifiera, uttrycka och reglera känslor 
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Bedömning

Att fundera på:

1. Vilken slags bedöm-
ning motiverar och 
stärker självkänslan? 

2. Vilka faktorer inver-
kar på bedömningen 
av färdigheterna inom 
psykisk hälsa? Varför?

3. Hur kan du inkludera 
föräldrarna i bedöm-
ningsprocessen?

Källor:
Aho, S. 1996. Lapsen minäkäsitys ja itsetunto. Helsingfors: Edita.
Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsingfors: Tammi.
Atjonen, P. 2005. Arviointi opetuksen ja oppimisen tueksi. I: Lyytinen, H. & Räisänen A. 
Kehittämissuuntaa arvioinnista. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 6. Jyväskylä: 
Rådet för utbildningsutvärdering.
Ihme, I. 2009. Arviointi työvälineenä. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen. Opetus 2000. 
Jyväskylä: PS-kustannus.
Kauppila, R. 2005. Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. Opetus 2000. Jyväskylä: 
PS-kustannus. 
Keltikangas-Järvinen, L. 2006. Temperamentti ja koulumenestys. Helsingfors: WSOY.
Laaksonen, V. 2010. Lasten vuorovaikutustaidot tutkimuksen kohteena. Prologi. 
Puheviestinnän vuosikirja 6–24.
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. (POPS) 2016. Utkast 
19.9.2014. Utbildningsstyrelsen.

Följande är exempel på centrala axplock ur det innehåll som stöder färdigheter inom psykisk hälsa:
• eleven övar sig att identifiera olika fysiska och psykiska signaler 
• eleven övar sig att bli medveten om sina egna tankar, behov, attityder och värderingar 
• eleven får insikt i de olika delområdena av hälsa och hälsoresurser
• säkerhetskunskapen utvecklas till exempel inom följande delområden: rusmedel, förebyggan-
de av mobbning och våld, fysisk och mental integritet

• eleven får öva sig att identifiera, uttrycka och reglera känslor och att ge akt på faktorer som 
stöder det egna lärandet

Vid valet av innehåll beaktas enligt utkastet värnandet om det egna kulturarvet och boendet 
i en mångkulturell värld samt människans globala välbefinnande nu och i framtiden. Undervis-
ningen planeras så att eleven också förstår hur hens egna aktiviteter påverkar hen själv, andra 
människor, naturen och samhället. I den egna närmiljön övas delaktighet och påverkan samt 
omsorg om andra.

Bedömning av elevens lärande enligt utkastet till läroplan
Enligt utkastet till läroplan ska eleverna erbjudas mångsidiga möjligheter att visa sina kunska-
per. Eleven handleds i att analysera sina kunskaper, färdigheter och uppfattningar. Konstruktiv 
respons, frågor och konkreta utvecklingsförslag bidrar till att elevens arbete framskrider. Eleven 
kan uttrycka sina kunskaper med hjälp av skriven text, aktiviteter och andra uttrycksformer. 
Elevens värderingar, attityder, hälsobeteende, sociala färdigheter, temperament eller andra per-
sonliga egenskaper är inte föremål för bedömningen. Däremot övar eleverna sig att identifiera 
sina styrkor och utvecklingsbehov samt att uppmuntra varandra att lära sig. Med tanke på 
inlärningsprocessen och framstegen är det viktigt att man agerar på ett tryggt sätt och övar på 
att arbeta i grupp.

Källa: Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen: kapitel 1–12. Utkast 19.9.2014 Utbildningsstyrelsen. 
Läs mer på Utbildningsstyrelsens webbplats.
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Resursträdet
Självvärdering, bedömning tillsammans med föräldrarna
Mål: att bedöma resursfaktorerna för psykisk hälsa i vardagen, ge eleven en upp-
levelse av att bli hörd och vägleda eleven i att ge akt på sig själv. Passar i synnerhet för bedömning av 
avsnittet BEMÖTANDE.
Material: bilaga 30.

Resursträdet är en intervjuuppgift, som även kan användas i bedömningen. Eleverna kan intervjua varan-
dra parvis, varvid uppgiften fungerar som ett självvärderingsredskap. Ett annat alternativ är att läraren 
träffar en elev i taget och intervjuar hen, varvid läraren får värdefull information om barnets resurser 
eller avsaknad av sådana. Det väsentliga är ett gott bemötande och barnets upplevelse av att bli hörd. 
Uppgiften kan också ges som hemuppgift. Då får vårdnadshavaren intervjua barnet. Resursträdet kan 
även utnyttjas vid föräldramöten. Resursträdet kan genomföras flera gånger under året. Man kan även 
plocka ut enskilda frågor, som eleverna parvis får börja dagen med. 

Trädet för vänskapsfärdigheter
Självvärdering, kamratvärdering, bedömning tillsammans med föräldrarna
Mål: att bedöma de emotionella färdigheterna och vänskapsfärdigheterna. Passar i 
synnerhet för bedömning av avsnitten Känslor och Trygg gemenskap.
Material: bilaga 31.

Trädet för vänskapsfärdigheter är en självvärderingsblankett för emotionella färdigheter och interak-
tionsfärdigheter, som eleverna får fylla i helt på egen hand eller tillsammans med en kamrat. Eleverna 
kan fylla i blanketten, visa upp den hemma och klistra in den i Må bra-häftet. Trädet kan även användas 
som diskussionsunderlag vid föräldramöten.

Må bra-handen
Självvärdering, bedömning tillsammans med föräldrarna
Mål: att bedöma hur väl psykiskt välbefinnande förverkligas i den egna vardagen. 
Passar i synnerhet för bedömning av avsnittet En god vardag och psykisk hälsa.
Material: kopior av modellen Må bra-handen (sidan 28).

Varje elev fyller i ett eget exemplar av blanketten Må bra-handen. Inom nybörjarundervisningen kan 
man till exempel fylla i ett delområde i taget under olika dagar. Eleverna får ta hem blanketten och 
visa den för föräldrarna, diskutera den med dem och be dem skriva under den. Blanketten kan även 
användas som diskussionsunderlag under föräldramöten.  

Idéer gällande bedömningen av färdigheterna 
inom psykisk hälsa

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6

3–4 5–6
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Spargrisen för vänskapsfärdigheter
Självvärdering, kamratvärdering
Mål: att få hela klassen att öva på vänskapsfärdigheter. Att synliggöra och belöna framsteg 
i fråga om vänskapsfärdigheterna. Passar i synnerhet för bedömning av avsnitten Trygg 
gemenskap och Bemötande.
Spargrisen för vänskapsfärdigheter är ett inlärningsavsnitt för hela klassen. I början av avsnittet övar 
eleverna på emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter (se avsnittet Känslor och kapitlet Empati 
och bemötande). 

Version 1. Läraren ritar en stor spargris på tavlan och skriver ovanför grisen ner en av uppgifterna som 
räknas upp nedan (tips: man kan välja ut en bild bland korten för känslo- och vänskapsfärdigheter för 
att åskådliggöra uppgiften). Eleverna får i uppgift att öva på den aktuella färdigheten under rasterna 
och på fritiden och berätta för läraren när de har lyckats med uppgiften. Läraren placerar en stämpel 
eller en annan symbol inuti grisen för varje framgång. När grisen är full gör läraren en ny gris och ger 
klassen en ny färdighet att öva på. När klassen har fyllt det antal grisar som man har kommit överens 
om på förhand får den ett pris, till exempel en lek- eller speltimme, ett knytkalas, en leksaksdag eller en 
utflykt till en närbelägen lekpark.

Version 2. Man kan även öva på alla uppgifter som räknas upp nedan samtidigt. Då ritar läraren en 
stor spargris på ett kartongark i storleken A2, och sätter fast grisen på väggen. Läraren skriver upp alla 
uppgifter som räknas upp nedan ovanför grisen. 

Version 3. Spargrisen för vänskapsfärdigheter kan även genomföras som en lagtävling mellan bords-
grupperna. Då kan priset till exempel vara rätt att bestämma ett utflyktsmål, rätt att välja lekar under 
en lektimme eller företrädesrätt till matsalen under en vecka. 

Uppgifter:
• jag var uppmuntrande
• jag var hjälpsam
• jag log mot en främmande person
• jag bad en ny vän delta i leken
• jag försvarade en vän utan att göra någon ledsen
• jag gav någon en komplimang
• jag tröstade någon
• jag bad om ursäkt

Mind map eller tankekarta
Lärarens bedömning, självvärdering, kamratvärdering
Mål: att uppfatta ett fenomen med anknytning till psykisk hälsa som en helhet. De färdiga 
tankekartorna visar läraren hur mycket eleverna har lärt sig och av vilken art de inhämtade 
kunskaperna är och hjälper barnen att bilda sig en uppfattning om sitt lärande. Passar för bedömning 
av alla avsnitt.
Material: papper eller Må bra-häftena och pennor.

Eleverna kan göra tankekartan på egen hand, parvis eller i grupp. Ett annat alternativ är att göra 
tankekartor på flera olika teman och låta dem cirkulera mellan små grupper, så att de stannar i varje 
grupp fem minuter i taget. Tips på teman:  

1–2 3–4 5–6

1–2 3–4 5–6

• Gott humör/Psykiskt välbefinnande 
• Må bra-handen
• En god vardag
• Vänskapsfärdigheter

• Varför behöver jag vänner? 
• Varför är det viktigt att hjälpa andra? 
• Vad är trygghetsfärdigheter? Varför behöver 
man dem?
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Nyheter om psykisk hälsa
Lärarens bedömning, självvärdering, kamratvärdering
Mål: att tillägna sig kunskaper om psykisk hälsa genom att sammanställa en tv-nyhet eller ett reportage 
om dem. Föremålet för lärarens bedömning är kunskapsinnehållet i nyheten och reportaget. Passar för 
bedömning av alla avsnitt.

Dela in klassen i små grupper och ge grupperna flera alternativ, bland vilka de får välja ut ett tema för 
nyheten och reportaget. Nyheten skrivs ner på papper åt nyhetsuppläsaren. När det gäller reportaget 
ska eleverna utarbeta ett manuskript utifrån de anvisningar som läraren visar en projektion av: VAD har 
hänt, VEM intervjuar reportern, VARFÖR är frågan viktig och VAD blir FÖLJDERNA av den.

Tips på teman:
• De olika fingrarna på Må bra-handen.
• Ett fotbollslag förbättrade sitt resultat genom att uppmuntra lagkamraterna.
• En ny elev fick genast en kompis i skolan.
• Kursen Lär dig att bli arg på rätt sätt har blivit mycket populär.
• En popstjärna delade ut all sin egendom till fattiga barnfamiljer.

Grupperna övar på nyhetssändningen och Må bra-nytt genomförs på samma sätt som tv-nyheterna: 
läraren eller en av eleverna fungerar som nyhetsankare, en av eleverna är reporter och resten blir 
intervjuade. Efter att klassen har tittat på var och en av nyhetssändningarna leder läraren en diskussion 
om de tankar nyheten väckte genom att till exempel fråga om eleverna anser att nyheten var sann eller 
falsk. Varför? Vilka delar av den skulle kunna vara sann? Grupperna får utvärdera sin egen insats genom 
att till exempel ge tumrespons: visa med tummens ställning hur du upplevde samarbetet i gruppen, hur 
lätt/svårt eller trevligt/tråkigt det var att göra en nyhet och ett reportage. Läraren bedömer kunskap-
sinnehållet i nyhetssändningen.  

Tips: nyhetssändningarna kan även filmas och med elevernas tillstånd visas i en parallellklass eller för 
föräldrarna under ett föräldramöte. 

Version: i stället för tv-nyheter kan grupperna utarbeta en löpsedel och en tidningsartikel som berättar 
om den. En stillbild eller ett riktigt fotografi som eleverna har tagit kan fogas till löpsedeln.

Åsikts- och debattövningar
lärarens bedömning, självvärdering, kamratvärdering
Mål: att strukturera det man har lärt sig i form av en motiverad åsikt och att öva på att uttrycka den på 
ett övertygande sätt. Att granska ett ämne ur flera olika perspektiv och förstå att det ofta inte finns en-
bart ett svar som är rätt, utan att saker och ting har flera sidor. Att efter övningen bedöma sanningshalten 
hos påståenden som anknyter till psykisk hälsa. Passar för bedömning av alla avsnitt.

Tips på ämnen till åsikts- och debattövningarna:
• Att spela på spelkonsoler har/har inte negativ inverkan på välbefinnandet.
• Man blir alltid/inte alltid på gott humör av idrott.
• Känslor gör livet lättare/svårare.
• Familjemedlemmarna/vännerna är de viktigaste mänskliga relationerna i livet.
• Det är ibland/aldrig motiverat att använda våld.

3–4 5–6
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3–4 5–6Ja, men...
Välj ut ett påstående i lådan ovanför. Läraren ber eleverna förbereda sig på övningen 
genom att parvis eller i små grupper hitta på så många motiveringar som möjligt för och emot 
påståendet. Läraren ger anvisningar för den egentliga argumentationsövningen: alla får ordet 
en gång, och yttrandena framskrider i ordningsföljd i ring eller enligt elevernas sittplatser. Övningen är 
ingen debattövning, så åsikten är inte definierad på förhand. Syftet är i stället att begrunda påståendet 
ur så många olika synvinklar som möjligt. Läraren inleder övningen genom att lägga fram påståendet och 
ta ställning för och emot. Varje elev inleder sitt inlägg med att säga ”Ja, men...” och fortsätter sedan me-
ningen med att lägga fram sina egna motiveringar så övertygande som möjligt. Diskutera efter övningen 
vilka motiveringar som var särskilt övertygande och hur sanningsenliga omständigheterna som har lagts 
fram är. Läraren bedömer utifrån övningen och diskussionen vad eleverna har tillägnat sig om ämnet.

Blixtdebatt
Övningen är även känd under namnet Oxford-debatt. Läraren skriver ner ett påstående (till 
exempel från lådan ovan) och ber eleverna förbereda sig på övningen genom att parvis 
eller i små grupper hitta på så många motiveringar som möjligt för och emot påståendet. 
Klassen arrangeras så att stolarna som eleverna sitter på bildar en gång. Läraren bestämmer att den ena 
sidan av gången ska försvara påståendet (till exempel: att spela på spelkonsoler har negativ inverkan 
på välbefinnandet), medan den andra sidan ska försvara det motsatta påståendet (att spela på spel-
konsoler har inte negativ inverkan på välbefinnandet). Ordet går i ”zick-zack” från den ena änden av 
gången till den andra, så att det alltid går från den ena sidan av gången till nästa person på den andra 
sidan av gången. Varje talare kommenterar först det förra inlägget och säger sedan sin egen åsikt om 
saken. Under den första övningsomgången inleder läraren debatten tillräckligt provocerande i början av 
gången, förflyttar sig under elevernas inlägg till slutet av gången och avslutar debatten genom att göra 
en sammanfattning av de argument som har lagts fram. Övningen har lyckats om båda perspektiven 
behandlas på ett mångsidigt sätt. Läraren bedömer utifrån övningen och diskussionen vad eleverna har 
tillägnat sig om ämnet.

Tips: övningen kan även genomföras genom att man delar in klassen i två halvor: debattörer och åhörare.  
Åhörarna får i uppgift att efter debatten berätta vilkendera påståendet som fick mer tungt vägande 
motiveringar.

Förberedd debatt
Lärarens bedömning, självvärdering, kamratvärdering

Eleverna delas in i debattlag på 3–4 personer. Ämnena lottas, så att varje lag har ett motståndarlag som 
företräder den motsatta åsikten. Förbered er inför debatten med omsorg: sök efter fakta och synpunkter 
för att försvara det egna påståendet i läroboken, på internet och genom att diskutera i gruppen under 
till exempel en eller två lektioner. Eleverna kan sammanställa den information de har skaffat fram som 
en powerpoint-presentation, i filmformat eller som affischer på stora pappersark. Eleverna förbereder 
ett 5 minuter långt och övertygande inledningsanförande.
Den egentliga debatten har strukturen: ABBABAB

3–4 5–6

5–6
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A Inledningsanförande (5 min)
Lag A håller ett inledningsanförande, där de försöker övertyga publiken om sitt eget påstående. Lag 
B förbereder sig på att ifrågasätta lag A:s påståenden.

B Inledningsanförande (5 min)
Lag B håller ett inledningsanförande, där de försöker övertyga publiken om sitt eget påstående. Lag 
A förbereder sig på att ifrågasätta lag B:s påståenden.

B   Ifrågasättande
Lag B fortsätter med att ifrågasätta lag A:s påståenden.

A   Försvar och ifrågasättande
Lag A försvarar sin egen ståndpunkt och ifrågasätter lag B:s påståenden.

B Försvar
Lag B försvarar sin egen ståndpunkt.

A Avslutningsanförande (1–2 min)
Lag A håller ett avslutningsanförande.

B Avslutningsanförande (1–2 min)
Lag B håller ett avslutningsanförande.

Läraren har en viktig uppgift i att leda situationen och hålla uppsikt över tidsanvändningen. Läraren 
skriker ”tid!”, när tiden håller på att rinna ut.

Kamratvärdering: kamratvärderingen av debatten sker med hjälp av de elever som har följt med debat-
ten. Vilka motiveringar övertygade dig? Vilka argument vilade på för svaga grunder? Vad anser ni om 
debattering nu efter debatten?

Till sist skakar lagmedlemmarna hand med varandra – att skaka hand är en viktig avslutningsritual, som 
innebär att man klär av sig rollerna som motståndarlag och visar att en renhårig debatt är avslutad. 
Båda lagen får även utvärdera sin egen debatt och ge luft åt de känslor den väckte. 
Lärarens bedömning: föremålet för lärarens bedömning är innehållet i inledningsanförandet samt hur väl 
eleverna behärskade sakinnehållet under debatten.

Miniundersökning i form av stapeldiagram
Lärarens bedömning, självvärdering, kamratvärdering
Mål: att lära sig mer om ett valt tema med anknytning till psykisk hälsa genom att 
undersöka den egna kamratgruppen. Processen ger läraren material för bedömning av 
vad eleverna har lärt sig. Passar för bedömning av alla avsnitt.
Eleverna bildar först par. 

Steg 1. Utarbetande av en enkätfråga. Vilket ämne i anknytning till psykisk hälsa vill paret undersöka 
med hjälp av en gallupundersökning? Ett stolpdiagram åskådliggör i hur stort antal olika saker förverk-
ligas i vardagen. 

Exempelteman: 
• Hur många känslor upplevde eleverna under dagen? Vilken känsla upplevdes mest? 
• Vilka saker gjorde eleverna på gott humör/dåligt humör under dagen? 
• Vilka är de tre viktigaste personerna i elevernas liv? 
Läraren hjälper till med utarbetandet av frågan.

Steg 2. Utarbetande av ett underlag för stolpdiagrammet. Eleverna får parvis ett rutigt papper, på 
vilket de ritar ett underlag för stolpdiagrammet, till exempel över olika känslor eller saker som gör en 
på gott humör/dåligt humör i vardagen. Sakerna namnges under rutfältet. Man kan även föra bok över 
antalet deltagare i gallupundersökningen med hjälp av staketuppställning.

3–4 5–6
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1. Jag kan samarbeta med andra elever.

2. Jag ber klasskamrater delta i lekar, spel eller 
andra aktiviteter.   

3. Jag erbjuder mig att hjälpa andra elever på lektionerna.

4. Jag kommer överens med andra elever.  

5. Jag får lätt vänner.  

6. Jag kan vara en god vän. 

7. Jag reder ut saken med en klasskamrat om vi har  
problem eller är oeniga.  

8. Jag avbryter andras samtal.     

9. Jag är intresserad av att höra vad andra har att säga. 

10. Jag skrattar när en klasskamrat gör ett misstag. 

11. Jag retas och driver med andra elever. 

12. Jag blir ledsen när andra råkar ut för något tråkigt.

13. Jag tar hänsyn till andra elevers känslor.  

14. Jag behåller fattningen om jag är arg. 

15. Jag vågar visa mina känslor öppet. 

16. Jag blir lätt irriterad.  

17. Jag får raserianfall och vredesutbrott. 

18. Jag är artig mot skolkamraterna och läraren.  

19. Jag stör arbetet i klassen. 

20. Jag lyssnar på lärarens anvisningar och följer dem. 

21. Jag iakttar de allmänna reglerna i skolan.       

Självvärderingsblankett för emotionella färdigheter 
och interaktionsfärdigheter

Mycket oftaAldrig Sällan Ofta

Hur ofta passar dessa påståenden in på dig? 
Sätt ett kryss vid den punkt som passar in på dig. Sätt endast ett kryss per påstående. 
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Hur stöds barns psykiska hälsa i skolan? Vad är färdigheter inom psykisk 
hälsa och hur lär man ut dem? I skolan övar man på och lär sig de 
färdigheter man behöver i livet, till exempel självacceptans, förmåga 
att identifiera och uttrycka känslor samt samvaro med andra. Psykisk 
hälsa innebär även förmåga att lösa konflikter och möta besvikelser 
och motgångar i vardagen. Alla dessa färdigheter kan man lära sig 
och lära ut. 

Må bra tillsammans – Handbok för främjande av lågstadieelevers psykiska 
hälsa ger lärare och elevvård inspirerande verktyg för att undervisa i 
psykisk hälsa och genomföra gemensam elevvård. Handboken räknar 
upp de färdigheter som upprätthåller och främjar den psykiska hälsan i 
form av tydliga delområden, som bildar en enhetlig undervisningshelhet. 
Boken tillhandahåller teori, verktyg och ett stort antal övningar för att 
lära ut alla färdigheter. Innehållet i boken stöder personalens resurser 
och arbetshälsa.

Handboken Må bra tillsammans är avsedd för lärare, fostrare, yrkesut-
bildade personer inom elevvården och andra vuxna som arbetar med 
barn i lågstadieåldern. Materialet innehåller även tips för samarbetet 
mellan hemmen och skolan. Handboken är en del av undervisnings-
materialet Må bra tillsammans, som dessutom innehåller en dockteater, 
ett brädspel, kort för känslo- och vänskapsfärdigheter samt elektroniskt 
material.


