
Gunilla Niss 

Föräldraorganisationen BARNverket 
  

”Ett föräldrarnas fackförbund” 



Vägledande samspel, Gunilla Niss,  Icdp 
handledare 

2 

Gunilla Niss, ordförande i BARNverket 

Farmor, Mormor 

Författare 

Leg. Psykolog 



Gunilla Niss 

Pedagogerna 

Barnen 

Samarbete med föräldrarna                       

- för barnens skull 

Föräldrarna 



 

BARNverket  

• Ett rikstäckande nätverk för föräldrar och 
andra engagerade vuxna som vill verka för 
barns arbetsmiljö och hälsa i                         
förskola, skola och fritids. 

• Vi kämpar för att barnen ska ha rätt att må 
bra i sin dagliga miljö. 
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Barnkonventionens  
grundprinciper 

Artikel 3 

Barnens bästa vid 
alla åtgärder som rör 
barn. 

Artikel 2 

Barns lika värde och  

rättigheter,  

icke-diskriminering. 

Artikel 6 

Barns rätt  till liv, 
överlevnad och 

utveckling. 

Artikel 12 

Barns rätt att  
uttrycka sina 
åsikter. Barns 

Rätt till 
inflytande. 
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Barn behöver en hälsosam miljö för 
utveckling och lärande. 
 
Barn behöver anknytningspersoner. 
 
Barn behöver fysisk aktivitet och 
rörelse. 
 
 



Vad du säger om mig 
Det du tror om mig 
Sådan du är mot mig 
Hur du ser på mig 
Vad du gör mot mig 
Hur du lyssnar på mig 
Så´n blir jag! 
Jenner 
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Gunilla Niss Lisbeth Hindgren 31 oktober 
2016 

Vetenskapliga teorier slår fast 
att samspelet har stor 
betydelse för människors  
hälsa, utveckling och lärande. 



Hela – Barnet 
Kropp och Själ 

 

Hjärnan 

Rörelse-Motorik 

Samspel-Anknytning 

Miljön 
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Fysiska arbetsmiljöfaktorer 

• Barngruppsstorlek 

• Personaltäthet 

• Sittergonomi 

• Buller 

• Ljus 

• Ventilation 

• Mat 

 

• Kemikalier 

• Läsplattor, IKT 

• Möjlighet till 
återhämtning 

• Skolgårdar 

• Förskolegårdar 

• Möjlighet till rörelse 
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2016 

Att vara vuxen handlar om att tillämpa: 
 
Uppskattningens och 
uppmärksamhetens konst.  
 
Se, lyssna, bekräfta, benämna,  
uppmuntra, uppskatta, förstärka, 
förebygga…. 



Vad gör de stora grupperna med 
barnen? 

• Oro 

• Otrygghet 

• Överaktivitet 

• Passivitet 

• Övergivenhet 

• Brist på kontinuitet 
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• Buller 

• Trångt 

 

STRESS 



BARNverket vill för barnens skull ta vara på de 
styrkor och kompetenser som finns hos 
föräldrar och pedagoger.  
 
Samarbete för barnens skull. 
Vad vill och kan du bidra med? 
 

Bli medlem! 
www.barnverket.se 
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