
TEMA 1 – TRÄFF 2

Örebro kommun 
Förvaltningen förskola och skola

intranat.orebro.se/detgodamotet

  HAR DU FRÅGOR OM PROJEKTET?
Kontakta Kjell Lund eller Monica Skantz vid  
Förvaltningen förskola och skola i Örebro kommun.

Tema 1: Vad är ett gott möte?



  UPPFÖLJNING AV UPPGIFT 2
I mindre grupper
• Berätta om de goda möten du sett 

när du spanat i din egen verksamhet.
• Vilka faktorer såg du som bidrog till 

goda möten? (Anteckna)

Återkoppling från grupperna 
Fortsätt arbetet med den gemensamma 
listan av faktorer för goda möten som 
ni skrev förra gången. Lägg till det som 
framkom i era diskussioner idag.

Faktorernas motsatser
• Fundera en stund enskilt på 

motsats ord till de faktorer ni  
skrivit ner på listan.

• Skriv tillsammans ner motsatsord 
bredvid faktorerna för goda möten 
som ni skrivit ner i listan. 

• Reflektera utifrån uppgiften.

  ÅTERKOPPLING FRÅN FÖREGÅENDE TRÄFF 
Samtalsledaren ger återkoppling från föregående träff.

• Kort om förra träffens innehåll och de tankar som kom fram i gruppen. 
• Eventuella ändringar i upplägget av dagens möte utifrån vad som kom fram vid utvärderingen 

av föregående tillfälle.

  UPPFÖLJNING AV UPPGIFT 1 
Samtala om texten ni läst till i dag:  
Kap 4 ur boken Glädjens pedagogik.

Reflektera över relationers betydelse och 
de olika faserna som presenteras i texten:
1. Kontaktetableringsfas
2. Befästande- och utvidgningsfas
3. Stabiliseringsfas
4. Avvecklingsfas

Fundera en stund enskilt över vad du 
själv tycker är viktigt i din roll som 
relation skapare i mötet med barn,  
elever och vuxna.

Dela dina tankar med gruppen.

  AVSLUT

Gå laget runt.

  Hur var det här mötet för dig?
Bra, mindre bra, något vi behöver 
ändra/tänka på till nästa gång. 

  Fick alla komma till tals?

  Vad tar du med dig från  
dagens möte?

  UPPGIFT TILL NÄSTA TRÄFF
1. Repetera sidorna 72–84 från kap 4 

ur boken Glädjens pedagogik.

2. Fundera över konkreta exempel 
på relationskompetens som du 
mött i din vardag. Ta med exempel 
till nästa gång.

Referenslitteratur: Glädjens pedagogik –
Anne Linder och Stina Breinhild Mortensen 

DET GODA MÖTET  FÖR UT VECKL I NG OCH  L ÄR ANDE I  ÖREBRO KOMMUN TEMA 1 – TRÄFF 2


