
ATT VARA I STÄNDIG FÖRÄNDRING

OCH SAMTIDIGT  MÅ BRA



Lärande
en bestående förändring  

av vårt sätt att tänka eller göra



Amygdala ser till att vi undviker det som är jobbigt och obekant såsom exempelvis 
förändringar och nya idéer, samt människor som vi inte förstår oss på.  

Hjärnan avskyr obehag



Striatum (hjärnans belöningsstruktur) styr oss mot sånt som är kul, lätt och snabbt.  
Nedvärderar betydelsen av att arbeta t.ex mot långsiktiga mål. 

Hjärnan tycker om snabba belöningar



Några slutsatser från Walter Mischels forskning: 
1. Vissa har lättare att motstå frestelser och reglera smärtsamma känslor. 

2. Stark självkontroll visar sig redan i förskoleåldern och kan förutsäga ett bättre liv 
    (på gruppnivå). 

3. Alla kan träna upp sin förmåga till självkontroll genom att lära sig att kyla ned heta  
    impulser och att distrahera sig. 

4. Vi behöver inte bli offer för vår sociala och biologiska historia. 

5. Självkontroll innebär mer än beslutsamhet. Det krävs strategier och insikt, liksom 
    mål och motivation, för att ihärdigheten ska kunna utvecklas. 



Frontalloben reglerar primitiva belönings- och obehagsstrukturer.  
Styr med viljestyrka och mod mot de mål vi har satt upp. 

Hjärnans frontallob skiljer oss från djuren



BARNETS BEHOV I CENTRUM



UTREDA	– BEHOV,	FÖRMÅGA	OCH	LÄRMILJÖ

Förskola och miljö 
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BARNETS BEHOV - VÅR FÖRMÅGA - LÄRMILJÖN



Läroplan för förskolan
Lpfö 18

FÖRSKOLAN

Barnen och uppdraget



IDÉPLATTFORM

PROCESSER ORGANISATION & POSITIONER 

MÅL - VISION
VERKSAMHETSIDÉ

VÄRDEGRUND



FÖRÄNDRINGSKURVAN

Förnekelse

Ilska

Oro

Apati

Sorg

Acceptans

Förhandling

Omställning

Uppslutning
Detta berör 
inte mig så  
varför bry sig.

Ni har tagit helt 
fel och inte fattat 
något om vad vi gör.

Hur ser framtiden ut?  
Vad händer med mig?

Jag orkar inte engagera 
mig.  Jag kan ändå inte 
påverka någonting.

Det är förfärligt att vi inte får fortsätta som 
förr.  Har vi verkligen varit så dåliga?

OK, nu är det som det 
är. Vi får göra det 
bästa av situationen.

Vad kan jag och vi  
alla få ut av detta?

Sätter nya mål.

Nu kör vi!



Ansvar

Engagemang

Acceptera

Förstå

Känna till



1.  Vad vill du uppnå?

2.  Vilket är ditt huvudbudskap?

3.  Vem ska ta emot ditt budskap?

4.  Hur ska du nå fram?

5.  Hur vet du att du har nått fram?



Ansvar

Engagemang

Acceptera

Förstå

Känna till

7 x 7



BRA POSITIV FEEDBACK

Innehåller information om: 

• Beteende - vad personen gör 

• Effekten av beteende - varför är det bra 



• Prata med

• Använd JAG-budskap

• Var konkret

• Var aktuell

MED MÄNNISKOR

FÖR MÄNNISKOR

I
feedback

SE MIG UPPSKATTA MIG UTVECKLA MIG- -



JAG - BUDSKAP

BETEENDE

Beskriv vad du har 
observerat 

Ge konkreta exempel 

När jag ser och  
hör att du … 

UPPLEVELSE

Beskriv hur du 
upplever situationen 
och vad du känner 

Så upplever jag …

KONSEKVENSER

Uttryck de synliga 
konsekvenserna för 
dig, gruppen och 

verksamheten 

Konsekvenserna  
blir att …

BEHOV

Uttryck dina behov,  
din önskan konkret 

Jag vill att du …



FÖRKASTA

FÖRSVARA

FÖRKLARA

FÖRSTÅ

FÖRÄNDRA

Tar till sig

Slår ifrån sig



FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM CLAES JANSSEN

Teorin bygger på den vetenskapligt belagda förekomsten om två 
Helt skilda livsförhållningssätt - två mycket olika sätt att se på sig själv, 
på andra och på samhället samt dess konsekvenser vid utveckling 
och förändring, inte minst i vardagen. 

I såväl önskade som oönskade lägen.



NÖJDHET

FÖRVIRRING

INSPIRATION

SJÄLVCENSUR

FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM CLAES JANSSEN

Anpassning. Allt känns bra som  
det är. Ingen önskan om förändring. 

Avspänd behärskning av situationen. 
Upplevelse av att vara vanlig.

Pseudoanpassning. Ansträngd själv- 
behärskning. för att upprätthålla ett 
mönster som känns ihåligt eller för  

att genomföra en uppgift som  
känns tveksam.

Missanpassning. Något är eller känns 
fel, men jag vet inte om det är mig  

eller andra det är fel på. Tillbakahållna  
känslor av rädsla, ilska eller ledsenhet.

Skapande förändring. Känsla av att vara 
i utveckling. AHA-upplevelser. Öppen,  
intensiv kontakt med nuet. Starkt själv- 

förtroende. Energi. Vilja att påverka.



OMEDVETEN

MEDVETEN

GENUIN NÖJDHET
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                                                  TID I NÖJDHET & INSPIRATION 
    VÄLBEFINNANDE  =   —————————————— 
                                                   TID I CENSUR & FÖRVIRRING



www.larsgustafsson.se


