
Coachingbanan BehovsPusslet
För ungas hälsa - psykisk, social, fysisk. Individuellt och i grupp.

HUR FUNGERAR DET
När de första deltagarna har delat med sig av sina behov och strategier blir det
tydligt hur det fungerar och identifieringsprocessen är igång. Vissa kanske bara vill
studera det och det är okej, de reflekterar fortfarande. Självklart går det att göra i
form av ett klickgolv istället för på vägg om så önskas.

För att engagera och hålla fokus på dina deltagare, börjar det med att de fyller
BehovsPusslet med sina behov och strategier. Ganska snabbt uppstår vanligtvis en
topplista. För att fungera som stöd för elever som behöver påminnas om behov eller
för att de ska våga uttrycka dem kan behov och strategier återanvändas.

INSTRUKTION:
Det kommer att finnas en instruktion, lätt att fånga, bifogad om hur NeedsPuzzle
fungerar.

HUR GÖR VI DETTA
Låt alla lära känna verktyget genom att prova det i sin egen takt, lärare och elev. Jag
som handledare kan stanna så länge det behövs för att coacha med målet att fasa ut
mig själv i takt med att ni känner er trygga med verktyget.



Förslagsvis gör jag det först tillsammans med en grupp intresserade och engagerade
pedagoger, inklusive elevhälsan. Dessa håller sedan i BehovsPusslet i sin respektive
hemvist, tillsammans med mig.

TIDSÅTGÅNG
Beror på hur många deltagare det handlar om. Det kan med fördel göras i form av
drop-in, medan andra elever arbetar med sitt eget arbete. Arbetslagen kan hjälpas åt
utifrån behov. De känner sina grupper och elever och vet vad som fungerar bäst.
Resurs- och fritidspersonal inte minst.

VARFÖR
Målet är att få eleverna att hjälpa varandra genom att bidra med personliga behov
och strategier. Samt att involvera alla i att stödja elevhälsans arbete. Ett vardagligt
stöd som belyser viktiga behov,  vilket främjar hälsa och arbetsmiljö.

UTVÄRDERING
Vuxna som deltagit i aktiviteten dokumenterar resultatet genom att fotografera det. Vi
samlas sedan i ett BehovsPussel för att utvärdera aktiviteten. Det kan även göras
online.

ÖNSKEMÅL OM YTA
Utomhus Version ca 6 m bred x 5 m.
Inomhus minst 2,5 m bred vägg.

Vi utgår från disponibla utrymmen och resurser ni har till förfogande. Hur många
hemvister handlar det om. Hur stora grupper brukar ni arbeta i. Vill ni måla/bygga
den själv med kollegor och elever, eller vill ni ha den färdigmonterad? Allt utgår från
platsen och era behov. Ni känner era elever bäst. Parametrar som blir underlag för
er investering i form av tid och resurser.

MER INFORMATION, fotografi och film, se;
LotteJohansson.com

Varma hälsningar
Lotte Johansson, Intiativtagare

behovspusslet@lottejohansson.com
070 798 44 29

https://lottejohansson.com/

