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Positivt bemötande, goda dåliga val, ansvar och 

konsekvens 

 

Skönt att få bekräftelse på att mycket i mitt 

pedagogiska arbete är ok, efter nästan ett 

avslutat livslångt pedagogiskt arbete. 

Inspirerande! 

 

Se elevernas, även vuxnas starka sidor. 

Positivt bemötande stärker alla. 

 

1:orna delar kapprum med oss. En dag var det 

mycket fint upphängt och jag tog de lapparna 

och gick in i klassen och uppmuntrade. De 

eleverna växte. 

 

Bekräftelse på att det är rätt att alltid försöka 

vända saker till det positiva. 

Fler + än –  

 

Tänkvärda ord, lyfta eleven, försöka hjälpa 

eleven hitta ”nya vägar”. Bra, Positivt 

 

Positivt, Bekräftelse 

 

Bekräfta det som är bra, höja bra val, Jag kan 

som lärare tagga upp eller ner i en konflikt. Att 

tänka på att tagga ner . Bra bitar om 

föräldrasamtalet. 

 

Val + konsekvens = ansvar 

 

Fokusera på det positiva. ”goda föräldrasamtal” 

– där vi är proffsen, Backa om det behövs. 

 

Positivt tänkande. Hjälpa till att förstå barns 

frustration ibland. Dagarna har fått en att 

tänka på ett annat sätt, både här på jobbet och 

hemma.   TACK! 

 

Mycket bekräftelse på det vi redan gör och 

detta borde genomsyra alla skolor! 

 

 

 

 

 

 

 

Vara positiv. Allting går att lösa! 

 

Möten. Vikten av gränser, att lyfta och peppa, 

positivt tänk ge respons och feedback. 

 

Lyssna, tankar, känslor och bekräftelse 

 

Positivt tänkande 

 

Positivt tänkande Tar fram det positiva. 

Egentligen bär jag med mig alla dina tankar. 

Det var bra! 

 

Lust, glädje öppenhet och lyssnande.  

 

Lyft styrkorna, Ta vara på möjligheter och de 

det positiva. 

 

Eftertanke! 

 

Jobba mer aktivt med att låta barnen göra val. 

Prata kring bra och dåliga val 

 

Positivt tänkande ger ringar på vattnet. 

 

Lyfta det positiva. Människosynen, Glöm inte 

gräsnsättningen. 

 

Tankar kring bemötande, bra val 

 

Glasögon behöver vi alla. Känns skönt att veta 

att vi redan är på rätt väg. 

 

Plocka fram det positiva i både elever och 

arbetskamrater. 

 

Mötena pedagog- elev, pedagog – föräldrar 

Lite plock av allt. Positivt. 

 

Delaktighet 

Kommunikation Viktigt för en verksamhet. 

 

 

Vad tar du med dig av utbildningsdagarna? 
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Att se det positiva. Fokusera på det som 

fungerar. 

 

 

Nytändning, Positivt Bekräftelsen på egna 

funderingar. 

 

Val – konsekvens! 

Uppmuntra det positiva istället för det 

negativa. 

Lära barnen ta ansvar för sina val. 

 

Jag lyssnar mer, ser lösningar 

Mer uppmärksam 

 

 

Positiv tänkande 

 

Alla har ett eget ansvar 

Delaktighet 

Bra eller dåliga val innebär en konsekvens. 

Denna tar du ansvar för genom ett medvetet 

val. 

 

Vad jag kan förvänta mig av eleverna. 

 

 

Uppmuntra de som gör bra val istället för att 

”klaga” på de som gör mindre bra val. Hitta 

positiva saker hos eleven – svårt i alla 

situationer. 

 

Lyssna, bekräfta, positiv förstärkning 

 

Vi väljer själva våra egna val. 

 

Jag tänker rätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimliga krav och delaktighet. 

 

Att hitta det positiva i det negativa. 

Intressanta föräldraidéer inför ett samtal 

 

Lyssna Positiv 

 

Ringar på vattnet – det sprider sig 

 

Att använda sig av aktiva val i klassen. 

Att lägga problemen på bordet för att lösas 

tillsammans 

 

Viktigt med positivt tänkande 

Få med föräldrarna 

 

Lyfta fram det positiva. 

 

Har fått en stark bekräftelse på den positiva 

synen jag har på barnen. Har använt metoden 

”vad bra att alla sitter på sina platser nu” Vilket 

resultat det fick!! Jätteroligt. 

Jätteskönt att slippa namnge. 

 

 

Relationen mellan lärare och elev är 

grundläggande.  

”Vad är all världens pedagogik. Mot en hand att 

hålla i”  Peter Pohl ( inte exakt citerat) 

 

 

Du är en inspirerande människa med så kloka 

budskap som hjälpt mig både som förälder och 

pedagog. Saker som hjälpt mig är kontot din 

modell på konfliktlösning. 

 

 

 

 

 

 

 

Vad tar du med dig av utbildningsdagarna? 

 


