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 Vad gör vi när utmaningarna återkommer och problemskapande beteenden fyller många av  
dagens stunder?

 Barn med diagnoser – vad ser vi i förskolan?

 Kritiska situationer, vilka är de vanligaste och vad kan vi göra för att skapa välfungerande stunder?

 Bemötande som grund – vad är viktigt att du tänker på?

 Vilka hjälpmedel underlättar, skapar förståelse och minskar konflikter?

 Systematiskt arbete för att förbättra och vända trenden.

 Strategier och en praktisk modell som underlättar arbetet för att  
åstadkomma förbättringar i vardagen.

DAVID EDFELT CID:IMAGE011.JPG@01D-
60BFF.6DD17D60 
Leg. psykolog, utbildare vid Specialpedagogiska  
institutionen vid Stockholms universitet.

Författare till boken Utmaningar i förskolan 

KURSLEDARE 

Arrangeras av:

SPECIALPEDAGOGIK, KUNSKAP,  
KOMPETENS:
4 Lågaffektivt bemötande i praktiken.
4 Ilska och utagerande beteende.
4 Tips, metoder, förhållningssätt och  
 strategier.
4 Forskning om vad som hjälper för  
 barn med problemskapande beteenden,  
 som upplever utmaningar i vardagen.

*Rabatt Boka Tidigt, boka  
senast den 12 oktober 2020 för 
Göteborgstillfället, senast den  
26 oktober 2020 för Malmötillfället 
och senast 3 november 2020 för 
Stockholms- och Umeåtillfället,  
för Boka-tidigt-Pris.



Specialpedagogik i förskolan 
En del barn finner sig väl tillrätta i förskolan. För andra är det svårare och utmaningarna är många: 
att leka och att kunna vänta på sin tur, att lyssna till en instruktion och att sitta kvar vid maten även 
om man ätit upp eller att bromsa sig vid frustration utan att slå till någon eller springa iväg, kräver 
att man kan styra sig själv. Utvecklingen av förmågor och färdigheter går i olika takt men vad gör vi 
när utmaningarna återkommer och problemskapande beteenden fyller många av dagens stunder?

Kunskapen om hur vi kan förstå vad vi kan göra för att det ska fungera har ökat. Var och en som 
arbetar i förskolan behöver ha en del specialpedagogisk kompetens. Det handlar om att förstå  
vad som händer kring barnen, att ordna situationer för att minska risken för misslyckanden och att 
kunna stötta i stunden. Målet är att öka lärande och välmående.

Målsättningen är att du efter dagen har ökade kunskaper om barn som möter utmaningar i  
vardagen och som ofta svarar på situationer med problemskapande beteenden, att du har  
konkreta strategier som kan användas direkt och att du fått idéer för hur du och dina kollegor  
på ett systematiskt sätt ska kunna förändra och förbättra för enskilda barn, hela barngruppen  
och även för er själva som personal.

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:

Hur du kan förstå varför ett problemskapande beteende 
uppstår?

 Hur utvecklas vår förmåga att styra oss själva?
 Språk och tankens utveckling för att bemästra vardagen i  

förskolan.
 Vad kräver förskolan som gör det tufft för vissa barn i olika  

situationer?
 Barn med diagnoser – vad ser vi i förskolan och var går egentligen 

gränserna?

Kritiska situationer, vilka är de vanligaste och vad kan vi göra 
för att skapa välfungerande stunder?

 Strukturer och rutiner.
 Miljön.
 Lek och samvaro.
 Nya aktiviteter, övergångar, val m.m.

Hur kan vi jobba med barnen som möter utmaningar och 
samtidigt själva må bättre?

 Dessa förhållningssätt och strategier fungerar i vardagen.
 Bemötande som grund – vad är viktigt att du tänker på?
 Vilka hjälpmedel underlättar, skapar förståelse och minskar  

konflikter?

Ilska och utagerande beteende.
 Hur kan du förstå och hantera utbrott? 
 Lågaffektivt bemötande i praktiken.

Systematiskt arbete för att förbättra och vända trenden.
 Vi tittar på en praktisk modell som underlättar arbetet för att  

åstadkomma förbättringar i vardagen.

Framgångsfaktorer i föräldrakontakten.

PROGRAMTIDER
09.00 Löpande  
 registrering och  
 kaffe.

09.30 Utbildningen  
 startar.

12.00  Lunch på egen  
 hand.

16.30  Utbildningen  
 avslutas.

Vi bryter dagen för för- och 
eftermiddagsfika.

Specialpedagogisk 
kompetens 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
13 november 2020 Göteborg 4 december 2020 Stockholm 
27 november 2020 Malmö 7 december 2020 Umeå
 
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 den 12 oktober 2020 för 
Göteborgstillfället, senast den  
26 oktober 2020 för Malmötillfället 
och senast 3 november 2020 för 
Stockholms- och Umeåtillfället,  
för Boka-tidigt-Pris.


