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@åhörarkopiaMen vad är ödmjukhet ?
Var medveten om din inställning 

Öva empati 
Acceptera dina misstag 
Fokusera på att lära dig 

Var tacksam 
Lyssna aktivt

”Genom att engagera dig i dessa steg kan du gradvis utveckla en 
ödmjuk attityd och en mer positiv inställning till livet."



@åhörarkopia
  Lärare för tidigare åldrar 
  Pedagogista 
  Bloggare/Föreläsare 
  Utbildningskonsult 
  Verksamhets- och kvalitetsutvecklare 
  Expert digitalisering Skolverket 
  Pedagogisk samordnare  
  Rektor

@ErikaKyrkSeger
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Lärande Framtid/Erika Kyrk Seger

@ErikaKyrkSeger

Förskolefundror

KOMMANDE

inspiratör



@åhörarkopiaVilka  

präglar din 
praktik?

idéer



ett ledarskapsdilemma
hierarkier

@åhörarkopia



”Först när vi vågar ta 

plats i gruppen som 

de vi är kan vi börja 

@åhörarkopia

CECILIA DUBERG 

komplettera
varandras åsikter.”



@åhörarkopiakulturer



ÖPPETTÄNKANDE@åhörarkopia

aktivt

“Att ifrågasätta oss själva gör världen mer oförutsägbar.  

Det kräver att vi erkänner att fakta kan ha förändrats, att 

det som en gång var rätt nu kan vara fel.  

Att ompröva något vi tror starkt på kan hota våra 

identiteter och få oss att känna att vi förlorar en            

del av oss själva.”

ADAM GRANT



@åhörarkopia
den 5e disciplinen

PETER SENGE

vision ”En lärande organisation är en 

organisation som ständigt utvidgar sina 

möjligheter att själv skapa sin framtid.”



identitet
= våra värden bygger världen

@åhörarkopia



komplexitet

@åhörarkopia
”Det krävs en mångfald  

av åsikter för att hjälpa andra 

människor att förstå att  

de också har många sidor.”
ADAM GRANT
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@åhörarkopiaVåga vara i ett IDENTITETSSKAPANDE för vem du vill vara. 

Ha uppsikt på HIERARKIER som påverkar människors möjlighet att höras. 

Var uppmärksam KULTURER på kulturer runt dig.  

Arbeta för att skapa PSYKOLOGISK TRYGGHET hos de du leder. 

Våga praktisera ett AKTIVT ÖPPETTÄNKANDE och sök skavet. 

Ha tillit till dig själv!



ALNERVIK & ALNERVIK

”Genom att gå in i det okända  

och inte riktigt veta vart det bär,  

kan nya världar av                                                          växa.” 

@åhörarkopia

möjligheter

levandeprövande, lärande, 
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