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Kollegialt lärande

   

Övningarna på  
träffarna har gett 
mig trygghet i min 
roll. 

– en viktig faktor för skolutveckling
En ny lärledarutbildning startar den 22 februari. 
Anmäl dina medarbetare redan nu!

I det kollegiala lärandet reflekterar och utvecklar en grupp kollegor sin 
verksamhet med stöd av en lärledare. Gruppen arbetar sig fram till en 
lösning genom ett förståelsefördjupat förhållningssätt där  
problemformulering, bakomliggande orsaker och reflektion är  
centrala delar. 

Kursens syfte och omfattning
Stärka den del av kollegiala samtal som fokuserar på  
lärande och utveckling av undervisningen. Kursen består av åtta 
heldagar, fyra på våren och fyra på hösten med start  
den 22 februari. Läs mer om utbildningen på nästa sida.

Målgrupp 
Pedagoger eller andra som av rektor eller chef har eller  
förväntas få ett uppdrag att leda det gemensamma lärandet i 
sin verksamhet. Lärledarutbildningen anpassas efter deltagar- 
gruppens behov. Rektorer och chefer bjuds in till det åttonde 
och sista tillfället.

Kostnad 
3500 kronor för åtta heldagar för deltagare inom Göteborgs Stad, 6000 kronor för  
övriga huvudmän. Kostnaden kommer att debiteras vid två tillfällen.

Datum för vårterminens träffar i Center för skolutvecklings lokaler, Bohusgatan 13 C:

22 februari kl 9–16 
17 mars kl 9-16   
27 april kl 9-16 
23 maj kl 9-16

Anmälan  
Medarbetare i Göteborgs Stad: Rektorn eller enhetschefen anmäler varje kursdeltagare i  
Utbildningsportalen.   
Deltagare från fristående verksamheter och andra kommuner: Rektorn eller enhetschef anmäler 
varje kursdeltagare via mejl till per.fagerstrom@educ.goteborg.se
Sista anmälningsdag är 4 februari.

”När vi sitter i 
lärledargrupperna är 

tanken att vi gemensamt 
går till botten med de olika 
frågeställningarna. Det har 

gjort att vi har börjat 
reflektera på ett helt annat 

sätt på enheten. Det har blivit 
lättare att bena ut de svåra 

frågorna.” 

http://www.goteborg.se
https://goteborg.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=1799
mailto:per.fagerstrom%40educ.goteborg.se?subject=


Utbildningens innehåll
Dag 1: Presentationer och upplägg, förväntningar och förförståelse från deltagarna.  
 Utbildningsidé och skolutvecklingsperspektiv samt verktyget föreställningskarta.

Dag 2:  Samtalsmodeller, fråge- och lyssnarkompetenser. Verktyget kollektiv föreställningskarta.  
 Träna sig i att se mönster. Förbättringskapacitet och enhetens utvecklingshistoria.

Dag 3: Helhetsidé, vision och verksamhetsplan. Vikten av ett kollegium – ett vi för kollegialt lärande. 

Dag 4:  Problemformulering, orsak och verkan. Individ, process och strukturnivå på utmaningar  
 i verksamheten.

Dag 5: Fortsättning på lärande samtal och samtalsmodeller och verktyg.

Dag 6:  Utmaningar i lärhandledarrollen, mål, hinder och svåra samtal och möjliga lösningar.  
 Kollegahandledning

Dag 7:  Förändring, förädling och återstående behov. Modeller för att få det kollegiala lärandet att  
 leva vidare.

Dag 8:  Summering av lärdomar, samtal med rektorer och chefer för att omhänderta insatsen och  
 skapa avtryck i vardagen.

Material
Bilder, litteratur, material och annan information presenteras i gemensamt delade dokument som 
är tillgängligt för deltagarna att använda.  

Kursintyg
Intyg ges till deltagare som medverkat på samtliga utbildningstillfällen.

Har du frågor kan du kontakta kursledaren: 
Utvecklingsledare Per Fagerström  
per.fagerstrom@educ.goteborg.se   
031-367 04 12
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