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Spelar kvalitén på förskolan någon roll?
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Hur mycket ökar chansen att klara engelska och matte i årskurs 5?

Sylva m. fl. (2011) och Sammons m. fl. (2011)

Spelar kvalitén på förskolan någon roll?
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Hur mycket minskar risken att vara utagerande i årskurs 5?

Sylva m fl. (2011)

Brist på 
relation

[Film 1 om Jonas]



Råd 1 

Trygg 
relation

Närvarande Lyhörd

Förutsägbar

Råd 2 

Sitt still och ha dialog

(Vägled barnen in i aktiviteter)

”Vad ska jag göra för att få ett 
stabilare humör?”

Oklara 
förväntningar

Råd 3 

Klargör förväntningar

[Film med påminnelser inför bandyspel]



Råd 4 

Rutiner och påminnelser

[Film med rutin för val av aktivitet och rutiner för att
gå ut på promenad med flera barn]

Råd 5 

Positiva 
uppmaningar

[Film med pappa som städar med pojkar]

Råd 6 

Positiv uppmärksamhet

Positiv 
uppmärksamhet

Beskrivande 
uppmärksamhet

GENUIN

DIREKT!

Brist på 
dialog

[Film 2 om Jonas]



Råd 7 

Bekräfta känslor

Det känns som att 
inget blir bra

Lyssna

Spegla

Förstå

Råd 8 

Gemensam problemlösning

Bekräfta
känslor

Låt barnet 
ge förslag Bestäm 

lösning

PROBLEM

Råd 9 
Väck inre motivation

Låt barnet välja Motivera varför man 
ska lära sig något

Vänliga
uppmaningar

kan… vill… skulle du kunna…

Bekräfta även
negativa känslor

Råd 10 

Övertyga

Lek och gör



Det blir svårt… (Ska du inte säga hej?)
Hej Anna!

Råd 11 

Det blir svårt… (Ska du inte säga hej?)
Hej Anna!

Råd 12 

Klåfingrighet

Fram till tröskeln

Nelson & Roberts (2000)
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Syndabock

Upptrappningar

Förutsägbart

Vad bidrar mest till konflikter? Råd 12 

Avled 
uppmärksamheten

Bästa lösningen…

[Film om Soraya som retas med pennan…]



I praktiken…

[Film med föreskolepedagog som lockar tillbaka
pojke till samlingen genom att avleda och vara lågaffektiv]

Vad bidrar mest till allvarliga konflikter?

[Film om Erik som vill åka till Roskilde och hotar sin mamma]

Råd 13 

Lågaffektivt bemötande

Mimik Rörelse Röst

Råd 14 

Stå på sig
(varken ge upp eller tvinga)



Råd 15 

Man vill bli älskad,
i brist därpå beundrad,
i brist därpå fruktad,

i brist därpå avskydd och föraktad.

Man vill ingiva människorna något slags känsla.
Själen ryser för tomrummet och vill kontakt 

till vad pris som helst.

ur Doktor Glas av Hjalmar Söderberg


