
Utvecklingsdialoger
Ny teknik för ny pedagogik?



Staffettdialoger

• Samlas kring frågan på bordet

• Lyssna in 

•Anteckna dialogen

•Byt bord och ta stafettpinnen (dialogen) där



Huvudämnen, bordsfrågor, tre vinklingar

• Huvudämnen
• Ny teknik, ny pedagogik, kompetensutveckling

• Bordsfrågor, ex ny pedagogik
• Studentaktivt lärande, återkoppling, öppet lärande

• Tre vinklingar (tre sessioner)
• Vad engagerar mig, vad gör vi idag, hur kan vi samverka 

ikring det



Var ska jag sätta mig?

• Välj ett av borden som har färgen du fick
• Ex har du fått rött välj bland bord 1-3

• Max 6 vid ett bord – först till kvarn

Ny teknik
Bord 1-Hur hittar vi?
Bord 2-Hur prövar vi?
Bord 3-Hur utvärderar 
vi?



Ny teknik
Bord 1-Hur hittar vi?
Bord 2-Hur prövar vi?
Bord 3-Hur utvärderar 
vi?

Ny pedagogik
Bord 4-studentaktivt 
lärande
Bord 5-Återkoppling
Bord 6-Öppet lärande

Kompetensutveckling
Bord 7-Hur fortbildar vi?
Bord 8-Hur meriterar vi?
Bord 9-Hur får man lärare 
att dela med sig?

Välj ditt bord till session 1 
och ta plats



Anteckna i bordets padlet
t.ex. för bord X - https://padlet.com/birhem/bordX



Session 1 – 20 min

• Vad engagerar dig i frågan/temat på ditt bord?
• Bikupa – intervjua varandra

• Gärna många korta anteckningar 

• Kolumn 1 vänster i padlet



BYT BORD
Rött

Rött

Gult

Gult Grönt

Grönt



Ny teknik
Bord 1-Hur hittar vi?
Bord 2-Hur prövar vi?
Bord 3-Hur utvärderar 
vi?

Ny pedagogik
Bord 4-studentaktivt 
lärande
Bord 5-Återkoppling
Bord 6-Öppet lärande

Kompetensutveckling
Bord 7-Hur fortbildar vi?
Bord 8-Hur meriterar vi?
Bord 9-Hur får man lärare 
att dela med sig?

Välj ditt bord till session 2 
och ta plats



Session 2 – 20 min

• Hur arbetar vi idag med frågan/temat på ditt bord?
• Färre men lite längre inlägg

• Använd kolumn 2



BYT BORD
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Session 3 – 20 min

• Vad kan vi samverka kring frågan/temat?
• Gärna få men utförliga svar

• Använd kolumn 3



Plenum

• Bord1
https://padlet.com/birhem/bord1

• Bord 2
https://padlet.com/birhem/bord2

• Bord 3
https://padlet.com/birhem/bord3

• Bord 4
https://padlet.com/birhem/bord4

• Bord 5
https://padlet.com/birhem/bord5

• Bord 6
https://padlet.com/birhem/bord6

• Bord 7
https://padlet.com/birhem/bord7

• Bord 8
https://padlet.com/birhem/bord8

• Bord 9
https://padlet.com/birhem/bord9

https://padlet.com/birhem/bord1
https://padlet.com/birhem/bord2
https://padlet.com/birhem/bord3
https://padlet.com/birhem/bord4
https://padlet.com/birhem/bord5
https://padlet.com/birhem/bord6
https://padlet.com/birhem/bord7
https://padlet.com/birhem/bord8
https://padlet.com/birhem/bord9

