
TEMA 3 – TRÄFF 1

Örebro kommun 
Förvaltningen förskola och skola

intranat.orebro.se/detgodamotet

Tema 3: 
Det professionella mötet

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

Text: Theresia Forsberg och Lena Carlsson.



  ÅTERKOPPLING FRÅN 
FÖREGÅENDE TRÄFF
Samtalsledaren ger återkoppling  
från föregående träff.

• Kort om förra träffens innehåll och 
de tankar som kom fram i gruppen.

• Eventuella ändringar i upplägget av 
dagens möte utifrån vad som kom 
fram vid utvärderingen av före
gående tillfälle.

  UPPFÖLJNING AV UPPGIFT 1–2

• Samtala och reflektera över det ni läst 
i boken kap 5 Pedagogisk närvaro.

• Delge varandra tankar om mötes
ögonblick och stjärnstunder. Det som 
i programmet Vägledande samspel 
(ICDP) kallas Gyllene ögonblick.

• Delge varandra vilka olika möten 
som förkommer i din verksamhet 
utifrån den lista du gjort. Spara listan 
till nästa träff.

  AVSLUT

Gå 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?

  UPPGIFT TILL NÄSTA TRÄFF
1. Läs sidorna 116 – 120, om att bli 

professionell i boken Glädjens 
pedagogik.

2. Ta med listan på olika möten som 
du identifierat i din verksamhet.

Referenslitteratur: Glädjens pedagogik –
Anne Linder och Stina Breinhild Mortensen 

DET GODA MÖTET  FÖR UT VECKL I NG OCH  L ÄR ANDE I  ÖREBRO KOMMUN TEMA 3

  FAKTA – 
 DET PROFESSIONELLA MÖTET

Där människor möts uppstår kommuni
kation – bra eller mindre bra. Det krävs 
träning för att kunna kommunicera på 
ett bra sätt. Det är skillnad på att prata 
med varandra och att samtala. Det är 
också skillnad på olika samtal. 

Att vara professionell innebär att vi har 
ett uppdrag att utgå ifrån. En yrkesroll 
där vi har förväntningar på oss vad vi 
ska göra. Utifrån den rollen förhåller vi 
oss yrkesmässigt i stället för att agera 
som vän eller medmänniska.

I vår vardag har vi olika typer av möten 
utifrån vår yrkesroll. Olika möten har 
olika syften. I vårt arbete har vi ett pro
fessionellt uppdrag och i det uppdraget 
använder vi oss själva som ett verktyg. 
Vi använder vår personlighet och vår 
yrkeskunskap, men vi är inte privata. 
Detta innebär att vi har ett professionellt 
förhållningssätt. 

Det professionella mötet har alltid ett 
mål, till skillnad från det vänskapliga. 
Det professionella mötet är anpassat till 
den person vi samtalar med. 

  ÖVNING
Fundera en stund enskilt utifrån 
följande frågor:

• Vad är ett professionellt förhåll
ningssätt för mig? 

• Hur ska jag vara då jag är professi
onell? 

• Vad innebär det att vara personlig 
men inte privat?

1. Samtala först i par.

2. Reflektera sedan i hela gruppen.


