Lärarhandledning

Välkommen till Peppy Pals
EQ-plattform!
Ett digitalt verktyg utformat specifikt för att hjälpa dig som pedagog i
ditt främjande värdegrundsarbete. Vi hjälper dig att på ett lekfullt sätt
lära elever om bland annat samarbete, vänskap, empati och känslor,
även kallat Social och Emotionell Intelligens (EQ).

Lärarhandledning
Allt material på plattformen

Peppy Pals EQ-plattform är

är noga utvecklat tillsammans

lämpat för alla elever mellan

med psykologen Bodil

3-9 år, inklusive elever med

Wennberg samt pedagoger,

särskilda behov (autism,

kuratorer och barn, för att

ADHD m.m.). Som pedagog

erbjuda ett EQ-verktyg som

känner du eleverna bäst och

lätt integreras i klassmiljön

vi litar på att du kan använda

och pedagogers fartfyllda

plattformen på den nivån som

scheman.

passar dina elever.

Hitta denna broschyr igen under “Hjälpmedel” på plattformen eller
under FAQ på www.peppypals.com
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Varför använda Peppy Pals i klassrummet?
Ett enkelt och lekfullt värdegrundsverktyg
för pedagoger.
Förebygger konflikter i och utanför klassrummet.
Främjar trygga elever och psykisk hälsa.
Främjar samspelet elever emellan och mellan
pedagoger och elever.

Inspirerar till samtal
Konkreta berättelser som relaterar till skolan och
elevernas vardag.
Språkfria spel som ökar inkludering av alla elever.
Könsneutrala karaktärer med unika
personligheter.

Förbättrar studieresultat
Direkt kopplat till skollagen.
Förebygger kränkande behandling.
Främjar uthållighet och studiero.
Tillåter individanpassning för elever i behov av
extra stöd.
Ökar elevinflytande.
Ökar elevers delaktighet

När kan jag använda Peppy Pals? 
Hur ofta?

Gärna 2-4 gånger/månad
Rekommenderad längd. Allt från 5 minuter,
till 1h eller mer!
Använd Peppy Pals på en kontinuerlig basis.
Få in en rutin för större effekt på elevernas
sociala och emotionella utveckling.

Skräddarsy varje
pass. Anpassa till ert
schema, behov och
elevgrupp.

När kan jag använda Peppy Pals? 
Vid vilka tillfällen?
Använd under:
Värdegrundstid
Mentorstid
Fritidsverksamhet
Livskunskap
Elevens val, teorin på
idrotten eller på bild-lektionen
Som en del av en tema-dag

Eller när du vill:
Förebygga något specifikt, t.ex.
konflikter eller utanförskap
Behöver idéer till
värdegrundsarbete
Fylla ut tiden med något lekfullt
och lärorikt

Vad finns i
EQ-plattformen?
För Pedagoger

Social och Emotionell intelligens genom storytelling och humor

Lektionsplaneringar.
Plattformens hjärta.
Sociala scenarion
kombineras med
diskussionsfrågor
och rollspel.

Roliga aktiviteter
med EQ-fokus för
hela klassen eller
mindre grupper.
Utvecklat med hjälp
av Psykologen Bodil
Wennberg.

Digitala böcker
om EQ med fokus
på kroppsspråk,
humor och
känslor. Passar bra
att använda på
svensklektionen.

Extramaterial för
klassrummet:
Känslokort,
överblicksrapport
av genomförda
lektioner och mer
info om EQ.

En snabb
genomgång av de
olika delarna som
utgör EQ.

Vad finns i EQ-plattformen?
För Elever

En möjlighet för elever att leka och reflektera kring det som har g jorts gemensamt på plattformen, antingen självständigt eller tillsammans i mindre grupper.

Läs
böcker

Öva på
känslor

Se på
film

Lär känna
dina
kompisar

Färglägg
Spela

Så enkelt är det att komma igång!

Peppy Pals
Användarguide
En steg-för-steg
guide.
Finns under vår FAQ
på peppypals.com

Snabbstart!

Innan du börjar
Förbered dig

Elevhälsan

Hittar du på plattformen?
Klicka dig igenom och bekanta
dig med sidorna och scenariona.
Ska ni arbeta med en
filmlektion? – Ta några minuter
och bekanta dig med berättelsen
och dess diskussionsfrågor.
Behöver du skriva ut material?
Diplom, diskussionsfrågor,
färgläggningsbilder?

Ibland kan du eller eleverna behöva
stöd från fler vuxna och andra
kompetenser.

Frågor att överväga:
Var sitter skolkurator,
skolsköterska, skolläkare och
skolpsykolog på skolan?
Vad heter dem?
Vilka dagar är de på skolan? 
Vad innebär deras yrkesroller?

Viktigast av allt - Ha ett öppet sinne och lita på din egen förmåga!

Medan ni använder plattformen
Bra tips och tricks!

Det är ok att inte ha alla svar! Återkom
istället senare till eleverna.
Visa förståelse för olikheter – det finns
ingen känslor som är rätt eller fel.
Arbeta med Peppy Pals plattform när du
själv känner att du är förberedd och har
gott om tid.
Hänvisa till skolkurator eller skolsköterska
om elever är i behov av stöd hos extern
personal.

Undvik att hänga ut enskilda elever
eller använda de som exempel när ni
diskuterar specifika situationer.
Samarbeta med Elevhälsan.

Medan ni använder plattformen
Aktivt lyssnande
Under passets gång kan ämnen som kommer tas
upp vara i behov av förståelse och aktivt lyssnande
av alla i gruppen.
Som ledare av passet är du en förebild. Tänk på att
det är väldigt effektivt att bara lyssna.
Barn säger ofta ”Jag vet inte” om frågor är för
slutna eller ledande.

Medan ni använder plattformen
Ställ öppna frågor
 isa att du lyssnar genom: nickningar, ”Mmh”,
V
”berätta mer”, ”fortsätt”.
Spegla: ”Det du menar är alltså..?” eller ”Jag
förstår att du menar…”
Ställ en fråga åt gången – inte flera samtidigt.
Säg hellre ”Hur kommer det sig att…” istället för
”Varför”.	

Några exempel:
Sluten fråga:
- Blev du upprörd?
Öppen fråga:
- Hur kände du då?
Sluten fråga:
- Är du nöjd med...
Öppen fråga:
- Berätta om..”

Medan ni använder plattformen
Delaktighet och inflytande

Uppmana delaktighet och försök att ge utrymme
till elever som normalt inte kommer till tals. Men alla
måste inte svara eller diskutera alla frågor som tas
upp under passet.

Alla kan
vara med!

Fråga vilka som vill vara med eller inte. Elever som
inte vill vara med får observera från sidan. De
är välkomna att hoppa in om de säger till innan.
Att tvinga elever vara med kan istället leda till
störmoment. (Oroa dig inte, de flesta vill oftast vara
med!)

Har ni efter diskussioner kommit fram till ett beslut? Kanske en ny regel eller förhållningssätt? Var noga med
att följa upp det med eleverna. T.ex. Ni beslutar att alla måste stå i kö till matsalen. Påminn då eleverna att
stå i kö när lunchen närmar sig. 

Medan ni använder plattformen
Acceptans och förhållningssätt

Dömande/nedlåtande kommentarer
Påminn eleverna i början av passet att allt som sägs inte
ska kritiseras eller värderas av andra.
Om en elev är dömande, fundera efter passet om det
finns ett skäl:.
Är det något du kan hjälpa eleven med?
Tala enskilt med eleven ifråga..
Erbjud ditt stöd.
Lyssna aktivt
Genom att lyssna visar man acceptans och öppet
sinne.

Efter ett Peppy Pals pass

DIPLOM

Reflektera
Vad är dina tankar och reflektioner?
Vad skulle du vilja göra annorlunda/likadant till nästa gång?

Uppföljning
Behöver du följa upp med en fråga eller ett beslut som togs tillsammans med
eleverna? Behöver du återkomma med ett svar till eleverna?

GRATTIS

Skicka med diplomen hem och involvera föräldrarna

Idag har du bland annat lärt dig att förstå
och vara uppmärksam på andras känslor
och att dela med sig.

Berätta för föräldrarna vad ni arbetar med i era “Föräldrabrev”.

Förbered nästa Peppy Pals pass
Dela med dig
Hjälp oss att bli bättre genom att skicka din feedback och ideér till oss på:
contact@peppypals.com, samt tipsa andra om Peppy Pals.

Du vet väl om att du kan ladda ner Peppy Pals app för att fortsätta
öva hemma och få tillgång till hundratals spel, filmer, böcker m.m.
www.peppypals.com

Peppy Pals @ 2018. All rights reserved.

Diplom

Uppmuntra eleverna med ett diplom att ta hem eller sätta upp på väggen för varje avklarad filmlektion.
Du hittar dem under “Ladda ner och skriv ut” i början och i slutet av varje filmlektion.

Involvera föräldrar

De viktigaste samarbetspartnerna
Introduktionsbrev: Maila eller posta föräldrabrev när du
introducerar Peppy Pals till eleverna för första gången. På så
sätt blir föräldrarna medvetna om ert främjande arbete, och
kan välja att engagera sig hemma. Du hittar vårt förslag på ett
brev här.
Diplom: Håll föräldrarna uppdaterade och engagera dem i
värdegrundsarbetet genom att uppmuntra eleverna att ta
hem diplomen som delas ut efter varje avklarad Peppy Pals
filmlektion.
Veckobrev: Uppdatera kring ditt arbete med Peppy Pals i ert
veckobrev. Vilka Peppy Pals aktiviteter har ni lekt med denna
vecka och vad har ni övat på/pratat om? Exempel på det finns
här.

Involvera andra pedagoger

Vill du att dina kollegor ska bli mer involverade?

Gå med i

Peppy Pals
Facebook-grupp,
och diskutera
scenarion, samtal
m.m. med andra
pedagoger.

Hashtagga
Skriv ut våra

flyers och dela
ut till andra
pedagoger och
skolpersonal.

Dela i forum som

du är delaktig i,
Facebook-grupper,
nätverksträffar,
fortbildningar m.m..

#Peppypals och
dela med dig av
dina berättelser,
frågor, bilder och
annat kul via social
medier.

Bli en Peppy Pals ambassadör
Peppy Pals vill inspirera till snällhet och empati hos varje barn genom att utrusta,
stärka och vårda elevers sociala och emotionella intelligens.
Empati och snällhet ska vara
lika självklart som en akademisk
utbildning. Därför behöver Peppy Pals
DIN hjälp att sprida EQ till fler barn.

Alla kan bli en Peppy Pals ambassadör!
Några enkla sätt att bli involverad är:
Bjud in pedagoger att testa
Peppy Pals EQ-plattform gratis i
14 dagar.
Gå med i Peppy Pals Facebookgrupp och dela de inlägg som du
blir inspirerad av.
Visa på er hemsida att ni är en
skola som arbetar med EQ och
Värdegrund.
Berätta för kollegor om ditt
arbete med Peppy Pals på nästa
lärarmöte/lärarträff för att
inspirera fler pedagoger.

Informera på föräldramöten.
Här finns en flyer du kan dela
ut för att inspirera föräldrar
att fortsätta diskussioner och
övningar hemma.
Hashtagga #Peppypals och dela
på sociala medier (Instagram,
Twitter, Facebook etc.)
Prata med andra om Peppy Pals
i personalrummet, i buss-kön,
runt middagsbordet – överallt!

Medan ni använder plattformen
Kränkande behandling
Känsliga ämnen och lagar
Upplever du att någon elev tar upp ett ämnen som kräver mer stöd av
externa tjänster (t.e.x våld i hemmet), kom då ihåg vilka lagar ni arbetar
under och kontakta respektive myndigheter.
Uppkommer det information från elever om att det har skett kränkande
behandling? Var uppdaterad på verksamhetens handlingsplan
mot kränkande behandling (6 kap 8§ skollagen). Anmäl kränkande
behandling till rektorn (6 kap. 10§ skollagen).

Support och FAQ
Har du fler frågor?

Läs vår FAQ eller kontakta oss på:
contact@peppypals.com
Twitter: @peppypals
Facebook: @peppypals
Instagram: @peppypals

www.peppypals.com

