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 Att skapa en tillgänglig utbildning med mindre stress och problemskapande beteenden.
 Hur kan du använda visuella och tydliggörande strategier, minska intryck som skapar  

stress och förebygga att barn misslyckas i olika situationer?
 Varför ser vi att tydliggörande pedagogik underlättar vardagen och minskar problem?
 Hur skapar du en tydlig vardag som ökar lärande och minskar problemskapande beteenden?
 Hur använder du nyckelfrågorna: varför, vad, var, med vem, när, hur och sedan, i praktiken?
 Minska stressen genom att intryckssanera tillsammans med barnen.
 Konkreta metoder och verktyg du kan använda direkt i vardagen.
 Hur kan du göra de vanligaste kritiska situationerna begripliga,  

hanterbara och meningsfulla?

DAVID EDFELT 
Leg. psykolog, utbildare vid  
Specialpedagogiska institutionen  
vid Stockholms universitet.

Författare till böckerna ”Utmaningar i förskolan” och  
”Tydliggörande pedagogik i förskolan”

KURSLEDARE 

Arrangeras av:

TYDLIGGÖRANDE PEDAGOGIK, 
KUNSKAP, KOMPETENS:
4 Visuella och tydliggörande strategier  
 i praktiken.
4 Konkreta metoder, verktyg och råd.
4 Att erbjuda en tillgänglig utbildning för  
 alla barn, med mindre stress.
4 En praktisk kursdag som bygger på  
 forskning – forskning, teori, praktik.



Tydliggörande pedagogik i förskolan 
Skapa en tillgänglig utbildning med mindre stress och problemskapande beteenden

Alla barn behöver känna sig trygga för att kunna upptäcka och lära. Att inte förstå vad som ska 
hända, hur det ska gå till eller varför det ska ske kan skapa en osäkerhet som står i vägen för lärande. 
Tydliggörande pedagogik syftar till att göra det som händer runt barnen i vardagen på förskolan 
begripligt, hanterbart och meningsfullt. Att tillvaron känns fattbar och möjlig att klara av är 
avgörande för att de ska förstå sig själva i relation till omgivningen och förstå hur världen fungerar. 

För de barn som möter stora utmaningar i vardagen är tydliggörande pedagogik avgörande. 
Samtidigt är det bra för alla barn. 

Hur kan du använda visuella och tydliggörande strategier, minska intryck som skapar stress och 
förebygga att barn misslyckas i olika situationer?

Kursdagen leds av den mycket uppskattade föreläsaren David Edfelt som varvar teori med 
praktik. Tanken är att du efter denna dag har ökade kunskaper och konkreta strategier som kan 
användas direkt i vardagen om hur du kan skapa en lärande miljö, tillgänglig för alla barn, utifrån 
tydliggörande pedagogik. En dag om lärande och välmående för alla barn där du bidrar till att fler 
barn lyckas i vardagen.

KURSLEDARE:

David Edfelt, leg psykolog, arbetar med handledning och utbildning och har stor  
kunskap om barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,  
inlärningssvårigheter och problemskapande beteende. Han har tillsammans med en  
kollega initierat Tipsbanken, med hundratals tips för pedagoger i skolan. David har  
tidigare arbetat som förskole- och skolpsykolog, i barnpsykiatri och som samordnare  

för 15 utredningsteam inom Karolinska Universitetssjukhuset och Sachsska barnsjukhuset. Han 
undervisar på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och är författare till 
Utmaningar i förskolan – Att förebygga problemskapande beteenden. (2015 Gothia Fortbildning).

David är en mycket uppskattad föreläsare!
”Var och en i förskolan behöver ha en del specialpedagogisk kompetens”
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PROGRAMINNEHÅLL:

Tydliggörande pedagogik underlättar vardagen.
 Lärande och välmående för alla barn – vad visar forskningen?
 Varför ser vi att tydliggörande pedagogik underlättar vardagen och 

minskar problem?
 Att skapa trygghet och en tillgänglig utbildning med mindre stress 

och problemskapande beteenden.
 Hur kan du använda visuella och tydliggörande strategier, minska 

intryck som skapar stress och förebygga att barn misslyckas i olika 
situationer?

 Att förebygga problemskapande beteenden genom tydliggörande 
pedagogik.

 Hur använder du nyckelfrågorna: varför, vad, var, med vem, när, hur 
och sedan, i praktiken?

 Minska stressen genom att intryckssanera tillsammans med barnen.
 Konkreta metoder och verktyg du kan använda direkt i vardagen.

Hur ser det ut hos er idag?
 Har vi tydliggörande pedagogik idag? 
 Var har vi jobbiga situationer? 
 Hur går det till när vi pratar med barnen?
 Har barnen idag någon klarhet om vad som ska hända? 
 Hur är den fysiska miljön utformad – ljud, rörelse, väggar  

– hur förbättra?

Hur ska vi komma igång med tydliggörande pedagogik?
 Hur skapar du en tydlig vardag som ökar lärande och minskar 

problemskapande beteenden?
 Hur kan du göra de vanligaste kritiska situationerna begripliga, 

hanterbara och meningsfulla?
 Hur du blir en ”tydliggörare”. 
 Hur du gör barnen delaktiga i formandet av sitt eget stöd.
 Hur kan du skapa mening i ett antal vanliga kritiska situationer.
 Hur kommer du igång och ritpratar med barn?

En praktisk kursdag med teori och praktik varvat.

PROGRAMTIDER
9.00  Löpande  
 registrering och  
 fika.

9.30  Utbildningen  
 startar.

12.00  Lunch på egen  
 hand.

14.15  Eftermiddagsfika.

16.00  Utbildningen  
 avslutas.

Specialpedagogisk 
kompetens med 
inriktning på tydlig-
görande pedagogik 
för var och en inom 
förskolan.

GÅ 10  BETALA  FÖR 9!
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Avsändare: ProEducation, Box 170 61, SE-167 17 BROMMA.  Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändaren

DATUM & ORT
10 MAJ 2019 UMEÅ 
14 MAJ 2019 MALMÖ 
17 MAJ 2019 GÖTEBORG 
24 MAJ 2019 STOCKHOLM

PRISER & RABATTER
Boka tidigt pris 2495 kr* exkl. moms.
Ordinarie pris 2995 kr exkl. moms.

Priserna är angivna per person och exklusive moms.  
Moms tillkommer. Rabatter kan ej kombineras. I samband  
med anmälan skickas bokningsbekräftelse och faktura.

GRUPPRABATT! Gå 10 betala för 9.
Grupprabatten gäller vid samtidig anmälan. En faktura.

I PRISET INGÅR 
I avgiften ingår kurs en dag, för- och eftermiddagsfika samt dokumentation. Mer information och 
anmälningsvillkor finns under www.proeducation.se/praktiskinformation. Anmälan är bindande. 
Antalet platser är begränsat. Vi reserverar oss för ändringar av program, tid och plats.

KURSFAKTA

ARRANGÖR
ProEducation AB 
Box 17061 
SE-167 17 BROMMA 
Projektledare:  
sofia.loveneke@proeducation.se

Anmäl dig på: www.proeducation.se
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BOKA 
TIDIGT 

PRIS

PLATS
Lokal meddelas senare.
Se även www.proeducation.se.

*Rabatt Boka-Tidigt,  
boka senast: 10 april 2019.


