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Jag är dum 
!

Jag kan inte 
!

Jag är rädd 
!

Jag är ensam 
!

Jag är värdelös 
!

Jag vågar inte 
!

Jag tycker inte om mig 
!





Utmaningar för skola och föräldrar 
!
Ungas förtroende för vuxna 
!
Föräldrars oförmåga att stödja 
!
Elever får inte hjälp i tid 
!
Brist på resurser 



Efter Nio



Fördelar med 
 ”School for Success” 

!
Inte läraren 
Inte rektorn 

Inte pappa eller mamma 
Inte kuratorn 

Inte skolpsykologen  
!

UTAN EN HELT UTOMSTÅENDE PERSON 
!



 1 till 5 coaching tillfällen / elev antingen 
hemma hos eleven eller på neutral mark 

!
!

Vikten av att se eleven, lyssna och 
bekräfta 



Varför hamnar eleven i 
”hemmasittaren” rollen? 

!
Brist på självkänsla 

!
Brist på självförtroende 

!
Brist på motivation 

!
Brist på grit 





Självförtroende 
!
!
!
!
!



Självkänsla

!

!

!

• Se dig genom en väns ögon 

• Spegelövning 

• Jag är så glad att du finns



 Varför?  
Ett starkt varför ger GRIT





 Processmål vinner över 
resultatmål







Skapa förtroende - Bry dig genuint 
om eleven!

• Du har självförtroende 

• Folk har förtroende för dig 

• Ditt självförtroende ökar



Rama in på ett nytt sätt utan att övertala 
(T.ex. det finns inga misstag, bara lärdomar) 
!
Kommunikation verbalt och non-verbal 
(Kroppsspråket är viktigare än vad du säger 
när du har med barn att göra) 
!
Storytelling 
(Fängsla intresset genom att göra eleven 
nyfiken hur det fortsätter) 
!
Inspirera 
(Ge eleven perspektiv genom att nämna för hen 
kända personer som hen kan känna igen sig)  



Utbildning till  
!
School for Success Coach 
!
Ta kontakt  om du vet någon som kunde vara intresserad. Det behövs inga förkunskaper 
förutom ett brinnande intresse för barn och ett stort hjärta



Låt oss hålla 
kontakten

!
!
    Webb: www.treier.fi/blogg 
    Email: treier.coaching@gmail.com 
!
!
                      Christoph Treier Ab 
!
                      ChristophTreier 
!
                      christophtreier


