
 

Lä rändekonträkt i Vä sby Lä rläbb 

Vad är Väsby Lärlabb?  

Väsby Lärlabb är en kommunal utvecklingsmiljö som bistår med metodutveckling, hjälp med att 

dokumentera, paketera och sprida goda idéer – inom förskolan men även regional, nationellt och 

globalt.  

I Väsby Lärlabb jobbar vi med didaktisk design och utveckling av metodik riktad mot förskolan. Idén 

med Väsby Lärlabb är att professionen får processtöd och handledning i utvecklingsarbetet 

tillsammans med flera likasinnade kollegor och med hjälp av forskningsbaserade metoder och 

modeller. 

Vad skall du lära dig? 

Du kommer att lära dig mer om det utvecklingsområde som är aktuellt för terminen, tidigare har det 

varit Interaktiva lärmiljöer inomhus och Interaktiva lärmiljöer utomhus, men framför allt hur man 

som pedagog kan utveckla sin praktik med hjälp av användarcentrerade designmetoder men också 

bygga relationer med kollegor på andra avdelningar, lära dig mer om olika verktyg samt om hur 

digitaliseringen förändrar samhället. 

Hur skall du lära dig det? 

Vi arbetar processinriktat med en serie workshops, och det är en mix av föreläsningar, grupparbete 

och reflektionsövningar – samt kreativa övningar och lek fördelat på cirka 6 träffar under en termin. 

Notera att du kommer att behöva ta av planeringstid samt testa dina idéer i barngrupp under 

pågående projekt för att utveckla din idé. 

Förväntningar på en lärlabbare 

Våra förväntningar på en deltagare i lärlabbet är att man går in med öppet sinne, lust och kreativitet 

för att lära sig mer om temat för lärlabbet med en förståelse om att det kan vara tankemässigt 

utmanande. Dessutom att man är beredd på att dela med sig av sina tankar, framgångar och 

motgångar till kollegorna i gruppen, i Lärlabbets Facebookgrupp samt på ett eller flera APT:er. 

Slutligen skall den metod som lärlabbaren utvecklar dokumenteras och publiceras på 

http://vasbylarlabb.se 

 

Kort avstämning på APT sker (datum): ________ 

Kort avstämning på APT sker (datum): ________ 

Dokumentation och slutpresentation i lärlabbet skall vara klart (datum): ________ 

http://vasbylarlabb.se/


 
 

Tema: _____________________________________________ 

 

Namn:_____________________________________________ 

 

Mina förväntningar på Väsby Lärlabb: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift: _____________________________________________ 


