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Tipsbanken

Podd om vuxnas
kommunika on och
kon ikt-hantering
med barn och unga

Genom att välja ett barn
som ofta
hamnar i utmaningar och
fylla i de situationer som ger positiva
känslor, engagemang, goda relationer,
mening och
en upplevelse av att uppnå
något, blir vi
mer fokuserade på det
som skapar välmående. Skriv sedan hur
ni ska göra för
att öka dessa situationer,
hur ofta det
ska ske och hur ni ska dokumentera
det
hela. Låt gärna pappret
vara ett levande
dokument där ni fyller
i nya saker allteftersom. Genom att göra
mer av det som
fungerar och ger glädje
kan vi bli bättre
på att skapa bra situationer.
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För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i förskolan
mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barn är rätt
kunskap hos pedagogerna.
Boken ger råd om hur förskolan, utifrån en ökad förståelse för
barnen och de situationer som utmanar, kan arbeta systematiskt för att
skapa en positiv och utvecklande tillvaro. Budskapet är att det alltid
finns skäl till ett problemskapande beteende men också lösningar.
Utifrån sina egna erfarenheter och reflektioner efter möten med
barn, föräldrar, pedagoger och vårdpersonal delar författaren med sig
av konkreta idéer och tips. Samtidigt är boken förankrad i forskning
och förskolans styrdokument.
Denna andra och reviderade upplaga har utökats, bland annat
med ett avsnitt om lågaffektivt bemötande. Nu finns också ett
studiematerial utifrån åtta olika områden att fördjupa sig i.

Förhållningssätt

Förväntningar

Omsorg

Undervisning
Lärande
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Läsa av andra och förstå deras
inten oner
Bromsa sig, vara uppmärksam
på andra
Föreställa sig saker i huvudet
Komma överens, ge och ta
Hantera mycket informa on
sam digt
Ändra sig smidigt
Anpassa sin egen idé ll andras

Komma på vad man har lust
med
Anpassa sig ll förändringar
Tåla lite frustra on
Välja
Ta ini a v
Leka med andra
Turtagning
Inte slåss
Vänta
…

ti

ti

Klara av övergångar
Ta lagom med mat
Vara rädd om saker
Förstå talat språk
Plocka upp e er sig
Komma ll ro i vilan
Följa instruk oner
Springa, hoppa och ha kul
Lyssna och vara fokuserad
Acceptera ru ner & regler

ti

Förskola

Stöd &
behandling

Kunskap

ti

Dagis

Vad krävs vid fri lek

Lyssna
Intressant
Engagerad
Rela on
Ljud
Ljus
Syre
Innehåll
Tid…

Hörsel
Vara fokuserad
”Vara s lla”
Förståelse
Språk
Tolka social
kommunika on
Turtagning…

Välja ak vitet som är möjlig a
göra
Föreställa sig saker i huvudet
Läsa av andra och förstå deras
inten oner
Ta ini a v ll lek med andra på
e bra sä
Förstå talat språk
Turtagning, vänta på sin tur
Vara exibel och klara av a byta
tankespår
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A använda bra strategier vid
frustra on
Klara av a släppa en motgång
och gå vidare
Klara av a följa ru ner & regler
Bromsa sig, vara uppmärksam på
andra
Komma överens, ge och ta
Hantera mycket informa on
sam digt
Anpassa sin egen idé ll andras
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Designa leksitua oner

Designa leksitua oner
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Tydliggör vad
som ska ske i
ak viteten.
Behövs social
avläsning?
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Anpassa
gruppstorlek
pga svårt med
social avläsning
och sensorisk
känslighet

Exeku va
funk oner

Barns handlingar
• Kopplat ll förmågan a styra sig själv
• Förmågan utvecklas i olika takt för olika barn
• Vissa barn behöver tydligare guidning för a lära
sig
• Självstyrning utvecklas ll ca 25 års ålder
• Självstyrningen är svårt vid neuropsykiatriska
funk onsnedsä ningar
• Svårigheter med självstyrning är ”normalt” hos
små barn

Organisera
Planera
Prioritera
Hämma impulser
Kontrollera a ekter (känslor)
Tidsuppfa ning
Arbetsminne
mm

Kunskap och massa ps:
Gener och hjärna
Mat och sömn
Trygghet och stress
Känslor
Socialt samspel och språk
Lek och lärande
Trauma
Au sm, adhd och
tal- & språkstörning
Studiematerial

Individens fungerande
Beteende och handlingar i
vardagen

Miljö

Olika funk oner
Minne, koncentra on,
styrningsfunk oner etc
Neuropsykologi
Hjärnans struktur och
uppbyggnad
Neurologi
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Handlingar vid överkrav
Kan inte

Nega va
Gå därifrån, skrika, spela pajas, slåss, pilla på andra, lägga sig under
e bord, göra ljud, kasta saker, slänga ur sig llmälen, springa iväg,
hoppa omkring, gå på toa, bli passiv, prata med en kamrat, vända sig
bort, riva sönder saker, gå omkring, säga fula ord/svära, dra någon i
håret, banka med benet mot något, rulla runt på golvet, ta andras
saker, klä ra omkring, dra igång andra…

Kan med hjälp

Kan

Posi va
Be om hjälp, säga a det är svårt, kolla på någon och göra lika, försöka
lite ll, göra något annat konstruk vt under den…

Ansvar
100 %

0%
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18 Ålder
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Förmågor
Färdigheter
Förväntningar
och krav

Förmågor
Färdigheter
Förväntningar
och krav

