
TEMA 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 2: Goda möten



  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 före
gående tillfälle.

  UPPFÖLJNING AV UPPGIFT 1–2

• Samtala och reflektera över det ni läst 
i boken sidorna 72–84.  Exempel vis 
 Professionell relations kompetens, 
 Humor och hopp – livsviktiga  bidrag 
till relations kompetensen och  
 Lycko tjuvarna.

• Berätta om de konkreta exempel på 
relationskompetens som du mött i 
din vardag. 

  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. Läs kap 5 Pedagogisk närvaro i 

boken Glädjens pedagogik.

2. Fundera på vilka olika möten som 
förekommer i din verksamhet.  
Gör en lista på olika möten och  
ta med till nästa träff.

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 2

  FAKTA – KOMMUNIKATION  
OCH DIALOGFORMER

”Alla människor har erfarenheter av relationer, 
både goda och dåliga. Genom att bli mer lyhörd 
gentemot sina egna goda samspelsmönster 
kan den tysta kunskapen väckas. Den tysta 
kunskapen innehåller ofta pedagogiskt guld 
skapat av pedagogiska gyllene ögonblick.”

Psykologen Karstein Hundeide har ut
vecklat ett gemensamt facktekniskt språk 
för pedagogiska uppgifter som samspel 
och kommunikation. 

Såhär står det i boken: De samspels
teman som här redovisas är uppbyggda 
kring tre kommunikativa dialogformer.

Den känslomässiga dialogen
Etablerar och utvecklar kontakten.  
Handling: Leselyssnabekräfta.  
Samspelsteman 1–4 i boken.

Den meningskapande dialogen
För in omvärden i relationen genom den 
delade uppmärksamheten.  
Handling: Fångahåll fastassociera. 
Samtalstema 5–7 i boken.

Den vägledande dialogen
Ger barnet handledningsanvisningar, 
steg för steg  
Handling: Ge handledning 
Samspelstema 8 i boken.

  ÖVNING
De tre dialogerna och de åtta samspels
temana kan användas i alla möten  mellan 
människor oavsett ålder. Se sidan 73 i 
boken.

1. Omsätt de tre dialogerna och  
åtta samspelstemana till ett möte 
mellan barn/elev och förälder. 

2. Samtala i par om hur du kan 
använda samspelstemana i  
mötet med en förälder.

3. Reflektera sedan över övningen  
i hela gruppen.


