
Tema 1:  
Vad är ett  
gott möte?



  ÖVNING 1
RELATIONSKOMPETENS

Tänk en stund enskilt, på en för skol lärare 
eller lärare som du tyckte om när du 
var barn.

Skriv ner vilka egenskaper den personen 
hade som gjorde att du tyckte om hen.

1. Samtala först i par.

2. Dela sedan med er i hela gruppen.

3. Läs faktarutan igen och reflektera 
över texten mot bakgrund av det 
som framkom i övningen.

  FAKTA 1
RELATIONSKOMPETENS

”Medan vattnet är fiskens element kan 
relationer sägas vara människans element 
eftersom relationer är en grundläggande 
förutsättning för vårt liv och utveckling” 

Kommunikation är också avgörande 
för mänsklig utveckling eftersom 
vi inte blir någon förrän vi blivit 
sedda och bekräftade – av en annan. 
En relation betecknas bl.a. av ett 
kommunikations mönster som 
leder till upprepning av bestämda 
kommunikationshandlingar så att 
mönstret återskapar sig själv. Våra 
relationer är ofta självklara för oss 
eftersom de är en del av vardagen. 
Därför kan vi ibland glömma bort att 
vi själva är medskapare av de relationer 
vi ingår i.
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  ÖVNING 2
ETT MÖTE – FÖRSTA INTRYCKET  
SITTER KVAR LÄNGE

Fundera en stund enskilt, på ett gott 
möte du varit med om eller upplevt.

1. Skriv ner faktorer som du anser 
bidrog till att det blev ett gott 
möte.

2.  Samtala i hela gruppen och gör  
en gemensam lista på faktorer 
som bidrog till goda möten.

Spara listan, den kommer ni att 
 använda i nästa tema.

  AVSLUT  UPPGIFT TILL NÄSTA GÅNG,
TEMA 2

1. Läs kap 4, Relationskompetens  
i boken Glädjens pedagogik. 

2. Spana efter goda möten i din 
verksamhet som du kan berätta 
om på nästa träff.

Spana efter möten i vida perspektiv 
möten mellan:
• Personal och barn/elev.
• Personal och förälder.
• Kollegor emellan.

  FAKTA 2
ETT MÖTE – FÖRSTA INTRYCKET  
SITTER KVAR LÄNGE

Ingen är obekant med hur betydelse
fulla de första minuterna är vid mötet 
mellan människor.

Exempel
Britta är lärare i en förskoleklass och 
lägger stor möda på den första skoldagen. 
Dels gör hon allt för att lokalen ska vara 
så inbjudande som möjligt med blommor 
och flaggor, dels har hon skickat brev till 
alla barnen där hon beskriver sina positiva 
förväntningar på sitt första möte med de 
nya barnen. Dessutom berättar hon om 
programmet för första skoldagen.

Britta har redan i förväg lärt sig alla 
elevers namn och står leende i dörren till 
klassrummet och hälsar välkommen. 

I klassen berättar Britta att hon glatt sig 
mycket åt dagen, att hon har haft svårt att 
sova. Hon berättar att hon oroat sig för om 
barnen kommer att tycka om henne. Och hon 
har både köpt ny blus och klippt håret. 

Historien låter kanske trivial, men kan 
stå som exempel på hur viktigt det 
första mötet är.
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DET GODA MÖTET  FÖR UT VECKL I NG OCH  L ÄR ANDE I  ÖREBRO KOMMUN

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?



 ANTECKNINGAR

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.


