
Din roll som samtalsledare är att möjliggöra 
ett kreativt och  meningsfullt erfarenhets utbyte 
deltagarna emellan. Syftet är att ta tillvara 
 deltagarnas kunskaper och erfarenheter.  
Du kommer här att få en beskrivning av vad  
du bör  fundera över och tänka på i din roll  
som samtalsledare.

INNAN FÖRSTA MÖTET
1. När är bästa datum och tid för mötet?  

Skicka ut datum och tid till deltagarna.

2. Hur lång tid behöver du avsätta för mötet, 
beroende på antal deltagare, så att alla  
får en möjlighet att komma till tals?

3.  Vilken lokal passar som möjliggör ett ostört 
möte och vilka hjälpmedel behöver ni?

4. Planera gärna in mötet så att deltagarna  
kan fika innan, så att de har energi och  
kan börja på utsatt tid.

5.  Förbered lokalen innan mötet varje gång så 
att deltagarna kommer till en välkomnande 
miljö och kan fokusera på innehållet i 
uppgifterna direkt.

Se till att materialet till deltagarna finns på plats.  
Du hittar och hämtar allt material på  
intranat.orebro.se/detgodamotet. Materialet  
till det första temat finns i deltagarnas mappar.

SKAPA EN MILJÖ FÖR TILLITSFULL  
 KONTAKT OCH BRA STÄMNING
En av de viktigaste sakerna är att du hälsar 
 välkommen till mötet och förklarar vad som  
ska ske. Att själva ramen för mötet är tydlig så  
att deltagarna vet vad som förväntas av dem. 

Gå gemensamt igenom den skriftliga  informationen 
som deltagarna fått i sina  mappar om  samtalsserien:

• Syftet med samtalsserien.

• Hur ni kommer att gå till väga.

• Vilket material ni kommer att använda.

• Samtalsklimat och arbetsformer.

• Din roll som samtalsledare.

• När och var ni ska träffas.

Du kommer själv att sätta temperaturen på mötet 
genom ditt eget förhållningssätt. Tänk gärna på 
hur du hälsar välkommen, bemöter och  bekräftar 
 deltagarna för att de ska känna sig bekväma, 
 respekterade och uppmuntrade.

STRUKTUR PÅ MÖTET
Som samtalsledare ansvarar du för strukturen på 
mötet genom att du är tydlig med och håller tiden 
som är avsatt för mötet, att du ser till att ni pratar 
om det ni ska prata om och att ni gör de uppgifter 
som ingår i dagens tema.

Vid varje möte ansvarar du för att starta mötet med 
att välkomna alla och tydliggöra syfte med dagens 
tema. Du går igenom de ev. uppgifter ni hade i 
 uppdrag inför mötet och hur lång tid ni har på er.

Fördela tiden så att alla hinner läsa faktarutor, 
 reflektera och göra dagens övningar. Låt alla 
 del tagare komma till tals genom att fråga om  
deras syn på saken.

AVSLUTA MED LAGET RUNT
• Hur var det här mötet för dig?  

Bra, mindre bra, något vi behöver  
ändra/tänka på till nästa gång. 

• Fick alla komma till tals?
• Vad tar du med dig från  

dagens möte?

• Påminn om tid för nästa möte.

  HAR DU FRÅGOR OM PROJEKTET?
Kontakta Kjell Lund eller Monica Skantz vid  
Förvaltningen förskola och skola i Örebro kommun.

Introduktion och stöd  
till dig som är  samtals ledare.


