
Kollgialt lärande som en 

viktig del i utvecklingsarbetet
LÄRÖpussel 26.11.2019, Tiina Cederström



Tillbakablick på handledning 

 16 grupper, Österbotten och Tammerfors

 Varierande konstillationer: team, btgl från ett hus, ett helt kollegium, 

familjedagvårdare i sitt eget hem, grupp som fungerar som coacher för övriga 

i huset

 2-3 träffar, endel handledning på distans 

 1 träffen hos alla uppbyggd likadant, bli bekanta, trygga med varandra, skapa 

förtroende för kommande handledning, styrkor, vad vill vi utveckla, 

överenskommelser för våra träffar. Val av utvecklingsområde. Realistiska uppgifter 

till följande gång.

 Därpåföljande träffarna fokus på var står vi i förhållande till de mål vi har satt upp. 

Hur går vi vidare? Hur bibehålla/använda det vi kommit fram till?   



Val av utvecklingsområde

 Pedagogisk dokumentation i olika former

 Digitala verktyg

 Delaktighet, barns, vårdnadshavare

 Synliggöra lärandet för barn och vårdnadshavare

 Trygghet och lugn och ro i barngruppen, respekt

 Olika syner, arbetssätt

 Utvärdering, egen, i team, med barnen



Kollegialt lärande och utvecklingsarbete

 Kollegialt lärande tillsammans förutsätter:

 Allas delaktighet

 Trygghet

 Medvetenhet om sig själv och andra, var man står 

 Gemensamma uttalade värderingar

 Mål och målfokuserat. Inventera och investera!

 Utvecklingsarbete förutsätter ständig:

 Planering

 Förverkligande

 Utvärdering, reflektion, vidga förståelse, visualisera

 Observation och dokumentation



Förändringsprocesserna – upptäckter 

under vägen 

 De nya planerna handlar mera om HUR vi undervisar/lär än VAD vi undervisar

 När förändringens vind blåser hissar någon segel, medan andra bygger 

vindskydd

 Kan skapa oro, hot, motstånd, ifrågasättande av sig själv då nya saker skall 

införas

 Jag behöver inte förändras som människa, men MITT SÄTT att arbeta ändras.

 VÅGA förändra och släppa det gamla, utmana dig själv/er själva, kliva ur 

din/er komfortzonen, lita på det nya

 Våga misslyckas för att lyckas!



Sammanfattning och goda råd inför 

fortsatt utveckling

 Livslångt lärande, min lärstig, vår gemensamma lärstig, synliggöra mitt/vårt 

lärande

 Attityder, bibehåll glädje, nyfikenhet

 Egna värderingar – gemensamma värderingar sitter i väggarna hos oss

 VVP 

 Start av läropusselprojektet – avslut - fortsättning



Swot analys i det fortsatta 

utvecklingsarbetet (individuellt / team) 

STYRKOR SVAGHETER

MÖJLIGHETER HOT





Tack!

Lycka till!


