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Johan Fjellman, förskola
”Barnen tar med sig wifi-mikro-
skop och lärplatta ut i naturen. 
Tack vare mikroskopets  möjlighet 
att skapa ett trådlöst nätverk i 
skogen har vårt utforskande med 
barnen blivit både mer naturligt 
och spännande.”   
Se Johans film: 
pedagoghuddinge.se/sa-gor-vi

I Huddinge ska alla för skolor och 
skolor arbeta utifrån en peda-
gogisk platt form. Den har tagits 
fram av barn- och utbildnings-
förvaltningen tillsammans med 
pedagoger, chefer och politiker  
i Huddinge. 

Plattformen är gemensam för 
alla skolformer och i den har vi 
samlat kriterier för vad som är 
en professionell pedagog, en 
professionell skolledare och en 
stödjande lärmiljö. 

Den pedagogiska plattformen  
ska bidra till högre måluppfyllelse 
och likvärdighet eftersom den 
tydligt anger vad som förväntas  
av pedagoger och pedagogiska 
ledare som arbetar i Huddinge.

I arbetet med att ta fram 
plattformen har vi inspirerats 
av John Hatties meta studie om 
effektivt lärande i skolan.

En stödjande lärmiljö utgörs av en god 
pedagogisk och social miljö.

En pedagogisk miljö: 

• utmärks av en stödjande, utmanande 
och stimulerande fysisk miljö 

• möjliggör arbetssätt som följer och  
använder omvärld, omvärldsförändring 
och teknikutveckling i undervisningen 

• inbjuder till kreativa och motiverande 
arbetsformer

En social miljö: 

• utmärks av att arbetsmiljö och förhåll-
ningssätt visar på tolerans och respekt  
för medmänniskor 

• präglas av ett förtroendefullt klimat 
mellan pedagog och barn/elev, samt  
mellan barn/elev och barn/elev 

• stöds av gemensamma sociala spelreg-
ler, samt ordning och reda utan förtryck 

• utgår från barns/elevers delaktighet  
som en naturlig del av all verksamhet

Stödjande lärmiljö 

Elinor Kennerö Tonner, grundskola
”Vi har valt att möblera högstadiets teoretiska 
klassrum utifrån elevernas olika behov – allt för att 
underlätta deras lärande. Det har ökat förståelsen 
för varandra och skapat ett stort engagemang hos 
både pedagoger och elever.”
Se Elinors film: pedagoghuddinge.se/sa-gor-vi

http://www.pedagoghuddinge.se/sa-gor-vi
http://www.pedagoghuddinge.se/sa-gor-vi


En professionell pedagog utövar ett 
pedagogiskt ledarskap, bedriver en god 
undervisning samt deltar i ett kollegi- 
alt lärande.

Pedagogiskt ledarskap innebär att 
pedagogen: 

• bygger förtroende och respektfulla 
relationer 

• är en tydlig ledare bland barn och elever 

• har höga förväntningar – alla kan  
nå framgång 

• har kommunikativ kompetens 

• är medveten om sin egen påverkan på 
barns och elevers utveckling och lärande

Sedat Delen, gymnasium/VUX
”Elever kan vara jätteduktiga på att lösa uppgifter i matteboken, utan att 
kunna använda sina kunskaper i praktiken. Därför är samarbetet med läraren 
för karaktärs ämnet otroligt värdefullt. Vi gör matte viktigt på riktigt.”
Se Sedats film: pedagoghuddinge.se/sa-gor-vi

God undervisning innebär att 
 pedagogen: 

• klargör mål och kriterier för under- 
visningen 

• äger didaktisk förmåga – med goda 
ämneskunskaper i botten 

• följer upp undervisningens kvalitet  
och ger feedback till barn och elever  
för att de ska utvecklas maximalt

• använder varierade arbetssätt

• utgår från varje barns och elevs  
tänkande och kunnande 

• har insikt om och förståelse för hur 
barn och elever lyckas med sitt lärande 

• har förmåga att utveckla sin egen  
undervisning och gör mångsidiga  
insatser för barn och elever i behov  
av särskilt stöd

Kollegialt lärande innebär att 
 pedagogen: 

• samarbetar med kollegor 

• har förmåga till analys och reflektion

Professionell pedagog

Jenny Ohlis, grundskola
”Det positiva förhållningssättet genomsyrar 
allt – vi vill alla bli sedda. Genom att på ett 
strukturerat sätt även låta eleverna berömma 
varandra har vi fått ett fantastiskt arbetsklimat 
och fördjupat lärande hos eleverna.”
Se Jennys film: pedagoghuddinge.se/sa-gor-vi

http://www.pedagoghuddinge.se/sa-gor-vi
http://www.pedagoghuddinge.se/sa-gor-vi


En professionell skolledare har ett pe-
dagogiskt och strategiskt ledarskap, och 
är den som säkerställer att förskolor 
och skolor har professionella pedagoger 
och stödjande lärmiljöer.

Pedagogiskt ledarskap innebär att 
skolledaren: 

• har ett undervisningsnära ledarskap 

• följer upp undervisningens kvalitet och 
ger feedback till pedagogerna för att barn 
och elever ska utvecklas maximalt 

• lyfter fram goda exempel i syfte att höja 
undervisningens kvalitet, uttrycker höga 
förväntningar och ställer höga krav 

• är medveten om sin egen påverkan på 
verksamhetens kultur och kvalitet

Strategiskt ledarskap innebär att 
skolledaren: 

• tar ansvar för resultaten och leder 
arbetet för ökad måluppfyllelse 

• har analytisk och kommunikativ 
kompetens 

• ser till att verksamheten är ordnad 
och strukturerad

• äger ett normkritiskt förhållningssätt

Anette Johansson, förskola
”Genom att göra planerade och 
oplanerade besök på mina förskolor 
får jag en möjlighet att coacha 
mina medarbetare direkt när saker 
händer. Sedan har vi reflekterande 
återkopplingssamtal där vi tillsam-
mans utvecklar verksamheten.
Se Anettes film: 
pedagoghuddinge.se/sa-gor-vi

Jonas Vig, gymnasium/VUX
”Jag måste vara tydlig i min kommunikation kring verksamhetens syfte och 
mål. Mitt professionella förhållningssätt ska genomsyra hela organisationen 
och vara en ledstjärna för samtliga medarbetare.”
Se Jonas film: pedagoghuddinge.se/sa-gor-vi

Professionell  skolledare

http://www.pedagoghuddinge.se/sa-gor-vi
http://www.pedagoghuddinge.se/sa-gor-vi
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