
Kollegialt lärande genom samtal



Presentation

 Förskollärare, fil dr i pedagogik; arbetat lokalt, regionalt 

och nationellt med utbildningsfrågor

 Avhandling ”Pedagogiska handledning i tanke och 

handling”

 Bok ”Kollegialt lärande genom pedagogisk handledning och 

lärande samtal”

Webutbildning ” Lärande samtal” - Liber
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Föreläsningens innehåll

 Kollegialt lärande

 Olika samtal

Olika former av handledning

 Reflektion

Handledning/lärande samtal

 Att leda lärande samtal



Kollegialt lärande - beskrivning

sker i grupp och med hjälp av varandras 

kunskaper och erfarenheter

är kopplat till den gemensamma pedagogiska 

praktiken



Kollegialt lärande kräver att…

 Vi vill lyssna på andra

Har tolerans och respekt för olikhet

 Strävar att förstå varandra

 Arbetar bort förutfattade meningar

 Går från tyckande till vetande
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Kollegialt lärande - beskrivning

Kollegialt lärande syftar till en 

bestående förändring av att tänka och 

göra kopplat till den pedagogiska 

praktiken



Att studera olika samtal

 Samtalets roll och funktion

 Ledning av olika samtal

 Deltagande i samtalet
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Kunskapsproduktion

Relationsskapande

Beslutsunderlag

Flykt - avkoppling
Makt - positionering

Samtalets roll och funktion
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Lärande 

samtal/pedagogisk 

handledning

Nätverk/ 

erfarenhetsut

byte

Diskussion

Vardagsprat 
YTA

Djup

Samtalstrappa



Att studera olika sätt att handleda

Handledarrollen

Deltagarrollen

 Vilket lärande som skapas



Tre handledningstraditioner

Utmärkande för 

traditionen

Terapitradi-

tionen

Hantverks-

traditionen

Handling och 

reflektion

Handledarrollen Framträdande Föreskrivande Bemyndigande

Gruppen Problemfokus Underordnad Ställer frågor och 

lyssnar

Lärandet Känslomässigt, 

omedvetna 

processer

Kunskapsför-

medling

Egen och 

gemensam 

reflektion



Reflektion 1

Vilken erfarenhet har Du av olika

handledningstraditioner?

Sitt själv i 3 minuter och fundera på vilken 
handledning du känner igen och har erfarenhet av

Para ihop dig med den som sitter bredvid dig och 
jämför era erfarenheter i 5 min

Samtal i storgrupp



Varför reflektion?

 För att: 

- medvetengöra allas handlingsrepertoarer

- synliggöra det förgivettagna

- motverka vanans makt

- förstå vad andra förstår
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Former för reflektion

 Egen och gemensam reflektion

Muntlig och skriftlig

 Reflektionsnivåer
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Reflektionsnivåer

• Vardagsprat

• Sätta ord på vad man gör och värdera handlingen

• Reflektera systematiskt över sitt handlande, se mönster

• Reflektera över sitt eget tänkande

Mikael Alexandersson



Gemensam reflektion för all personal inom

förskolan                

 Synen på barn och barns lärande

 Förskollärarens/pedagogernas uppdrag

 Förskolans uppdrag



Roller, uppdrag och redskap i 

samtalet

Handledarens roll och uppdrag

 Deltagarnas roll och uppdrag

 Redskap; lyssna och fråga
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Handledarens roll och uppdrag

 Leda samtalet

 Få alla att komma till tals

 Se till att alla lyssnar på alla

 Ansvara för att samtalsämnet fördjupas

 Skapa ett lugnt tempo i samtalet 

 Ansvara för att samtalet synliggörs och sammanfattas 



Deltagarnas roll och uppdrag

 Tala utifrån ett jag-perspektiv (subjektivt )

 Lyssna för att förstå vad andra säger

 Bidra med sina tankar och sin förståelse

 Aktivt närvarande
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Lyssnandets kompetens

Ögon

Hjärta

Öron

Odelad

uppmärk-

samhet



Reflektion 2

Hur lyssnar ni på varandra i de samtal som

Du deltar i på din arbetsplats?

Sitt själv i 3 minuter och punkta ner vilka olika 
samtal du deltar i på din arbetsplats?

Para ihop dig med den som sitter bredvid dig och 
jämför era erfarenheter i 5 min

Samtal i storgrupp
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Erfarenheter/handlingsnivån    

Egna

värderingar

Teorier

Att ställa frågor
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Distans

Samtalsämnet

Närhet
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Teori

Praktik

Samtalsämnet



Samtalsmönster

 Alla samtalsmönster går att utveckla

 Det finns mycket makt i samtal!

Hur vi samtalar ger mycket kunskap om de som deltar i 

samtalet
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Tanke Handling

Det subjektiva perspektivet

Alla ska komma till tals

Elisabeth Åsén Nordström



27

Elisabeth Åsén Nordström

Tankerespekt

Bodil Jönsson 



3 P:N

 Professionell

 Personlig

 Privat
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Strävan – att 

bjuda motstånd

Lärande samtal 

Synliggörande 

Likheter/olikheter

Variation

Allas tankar blir 

synliga

Kunskapande

Hitta nya lösningar

Ser mönster

Formulera nya      frågor

Ny kunskap kring 

uppdraget

Bekräftande

Känner igen sig

Söker likheter

Ger feed back

Ping-pong-samtal 

Befästande

Odlar myter och    

svårigheter 

Stannar vid 

konstateranden



Bjuda motstånd genom frågor

Motiven – varför väljer man göra som man gör?

 Konkretiserande frågor – faktiska förhållande

Utmanande frågor – problematisera, alternativa 

perspektiv

Utvärderande frågor – process och resultat



Kollegialt lärande genom lärande samtal 

bidrar till

• Skapar kunskap kring vårt uppdrag

• Skapar mening i arbetet

• Utvecklar gemensamma begrepp och ett yrkesspråk



Samtal om samtalet

 En reflektör utses med uppdrag att 

spegla samtalet

 Gruppen får direkt återkoppling på 

samtalet

 Gruppen blir medveten om varandras 

likheter och olikheter



Nollgång, ett kontrakt mellan gruppen och 

handledaren/samtalsledaren?

Lokalen

Deltagarna

Tiden

Dokumentation

Sekretess



Fyra förhållningssätt

Respekt

Äkthet

Empati

”Dämpad” entusiasm”



Tack för idag och lycka till!35

Elisabeth.asen.nordstrom@gmail.com


