
Välkomna till  
SEE Learning?



• SEE Learning är ett pedagogiskt verktyg byggt för skolvärlden efter 20 års arbete.

• Metoden har utvecklats av forskare inom psykologi, neurovetenskap, utbildning, 
mindfulness och medkänsla.

• Metoden är framtagen av Emory University i Atlanta, USA.

• SEE Learning lanserades internationellt 2019.

• Metoden är sekulär, dvs den har inga religiösa kopplingar.

• SEE Learning har i dagsläget nått 25 länder och 7.000 utbildare.

• Användning av materialet administreras av lokal SEE Learning organisation och 
tillgängligt för alla utan kostnad. 

• För att använda materialet krävs samarbete med SEE Learning Sverige.



Föreningen

Arbete

Pilot

Globalt samarbete

Europeiskt nätverk 

Malmö Universitet 

Sensus 

Yeshin Norbu

Sverige



Sprida SEE Learning i Sverige

Ge support och träning

Överse implementering

Utveckla samarbeten 

Applicera material till svenska förhållanden

Föreningens arbete



Varför  
SEE Learning?



”Allt fler unga mår psykiskt dåligt. Det ställer höga krav på skolornas arbete med 

elevhälsa. Men det är ett uppdrag som skolan har svårt att klara av…  Forskningen är 

tydlig när det gäller kopplingen mellan hälsa och skolresultat… Det är oftast det 

förebyggande och främjande arbetet som skolorna misslyckas med, enligt Helena 

Olivestam Torold, verksamhetsutvecklare på Skolinspektionen.” Sara Djurberg, 3 dec. 

2020 Läraren.se 

https://www.lararen.se/specialpedagogik/elevhalsa/den-sjuka-elevhalsan

”När skolan lär barn om psykisk hälsa och hur den kan hanteras, både sin egen och 

andras, minskar förekomsten av inåtvända psykiska problem bland barnen. De positiva 

effekterna kan ses på skolbarn i alla åldrar, såväl på lågstadiet och mellanstadiet som på 

högstadiet och gymnasiet. De kunskapshöjande insatserna är effektiva när de riktas till 

alla barn i en klass eller en skola.” Folkhälsomyndigheten, 2021

”Idag går mycket tid och kraft åt till att ge individuellt stöd till enskilda elever. Vårt fokus 

bör vara vårt huvuduppdrag, att se till att alla elever lyckas i skolan.” Kristina Bähr 

Skolöverläkare,  Psykisk hälsa i skolan: främja, skydda och stärka, 2020 Utgivare: Natur 

& Kultur Akademisk 

https://www.lararen.se/specialpedagogik/elevhalsa/den-sjuka-elevhalsan
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/barn-och-unga--psykisk-halsa/skola-och-psykisk-halsa/


Det finns inga fyrkantiga barn

är skolan för fyrkantig?



Styrdokumenten: 

läroplanen för grundskolan

sammanfaller med SEE Learning





SEE Learning 
grunderna, målen och 

kopplingar



Psykisk hälsa och emotionellt välmående

Etik och värderingar 

Delaktighet och demokrati 

Tre huvudspår



SEE Learning för vem?

Elever, Lärare, Skola, Föräldrar

Ledarskap & Samhället i stort



SEE Learning 
i praktiken



psykiska hälsa 
och välmående

gemensam 
värdegrund

emotionell 
intelligens

förädla 
medkänsla

resiliens-byggande

systemtänkande 
och etiskt 
omdöme

hantera stress & tankar

medvetenhetsträning



Den pedagogiska modellen

Mottagen kunskap

Avgörande insikter

Förkroppsligad förståelse



Domäner & Dimensioner

Komponenter & bestående färdigheter



Dimensioner I Domäner



Komponenter

Inre fokus
Emotionell intelligens

Yttre fokus
Social intelligens

Globalt fokus
Etisk intelligens





Trauma Resource Institute, 2022

ANVÄNDA RESURSER GRUNDA SIG KÄNNA IN





SEE Learning material

1. SEE Learning handledning

2. Fristående övningar/aktiviteter

Ex: färger i rummet



• 1 eller 2+1 skolår

• 8 kapitel

• 35 lärandeupplevelser / lektioner 

• 1 gång/veckan, 25-40 min 

• Möjlighet att skräddarsy efter behov och kontext

Schema, struktur & tid



Lärandeupplevelser exempel, kapitel 1.





1 2

3 4

Fristående övning 
exempel 

Självmedkänsla - Medkänsla



Varför har du kommit hit idag?

Varför tror du SEE Learning är viktigt? 

Vilken superkraft skulle du behöva 

för att ditt engagemang ska göra 

ännu mer skillnad? 

Mingel



SEE Learning testas i Sverige

Pilotprojekt



Pilotprojektets mål

“Förebygga stress och psykisk ohälsa 

genom mindfulness, etik och medkänsla”

              

        -Metoden SEE Learning testas-



Facilitatorernas  roll

• Stötta lärarna fysiskt i klasserna och via länk

• Observera, dokumentera och utvärdera 

• Hålla presentationer för lärarna inför kapitlen

• Anpassa materialet till svenska förhållanden

• Utveckla samarbete med facilitatorer i Europa 



Kapiteln

1. Ett medkännande klassrum

2. Bygga resiliens

3. Att utforska sinnet

4. Emotioner

5. Lära oss om och av varandra

6. Medkänsla med oss själva och andra

7. Vi sitter alla i samma båt

8. Avslutande projekt



Kap 1: “Klassöverenskommelser” 



Kap 1: Resursteckningar 



Kap 2: Vi provar “Hjälp nu strategier”



Kap 2: “Grunda sig med ett föremål”



Kap 2 och 3:  “De tre zonerna”



Kap 3: Uppmärksamhet



Vad har vi sett hittills?

• Klasser har börjat få ett “gemensamt språk”

• Kontinuerlig övning viktig för att befästa/förkroppsliga  

• Praktiska övningar uppskattade

• Elever börjat hitta strategier för självreglering

• Eleverna mer medvetna om vänlighet och medkänsla

• Föräldrar positiva och intresserade

• Lärare stressade, svårt att hitta tid, önskvärt med förberedande kurs



Citat från elever                                  

“Man blir glad i hjärtat när någon är snäll mot en”

“Om man blir arg eller ledsen eller någonting,

så kan man sätta sig och göra något man gillar.

Då kan det bli som en medicin som man blir 

glad av” 

“Jag tycker att det kändes bäst att ha ryggen

mot väggen, för jag blev väldigt varm och det

kändes som en kram”.



                             
Prova på

                                        Använda en personlig resurs



Nu.Framtiden

+ =



Time to play



Vad intresserar mig med SEE Learning? 

Vad skulle jag vilja ta vidare? 

Skriv ihop det med några ord

15 min                                  



3. HUR KAN VI GÖRA DETTA?

1.ÄMNE

3.1 RESURSER
Vad /Vem behöver vi? 
Vad har vi? 
Hur kan jag bidra? 

2. VILJA / VISION 

3.2 UTMANINGAR/HINDER
Hur kan vi ta oss an dem?

3.3 FÖRSTA STEG-EN - vem? 

4. KONTAKTUPPGIFTER

5. ARBETSNAMN



Tack!
Kontakta oss gärna på: info@seelearningsverige.se

www.seelearningsverige.se

mailto:info@seelearningsverige.se
https://seelearningsverige.se/sv/see-learning-sverige/

