
Göteborg den 23 april 2018  Wifi: EliteWifi



Henrik Carlsson

Tove Mejer

Helga Stensson



Program

09.30−12.00 Skapa goda förutsättningar för kollegialt 

lärande

10.45–11.00 Paus

12.00–13.00 Lunch

13.00−14.00 Valbart pass 1

14.00−14.30 Fika

14.30−15.30 Valbart pass 2

15.30–16.00 Möjlighet att ställa frågor till Skolverket



Jag gillar modellen för både 

Läslyftet och Matematiklyftet. 

Det berikar verkligen elevers 

lärande. Engagemanget hos 

mina lärare har varit fantastiskt 

stort vilket annars kan variera. 

En viktig, och strukturerad 

utbildning! Bra att moduler finns 

tillgängliga, nu är modellen satt, 

möjlighet och intresse finns att på 

ett mindre kravfyllt sätt närma sig 

nya moduler, eller att arbeta 

vidare och fördjupa sig i favoriter. 





o diskuterar undervisnings-

situationer och didaktiska 

frågor

o analyserar och utvärderar

o identifierar, löser och 

formulerar problem

o ger återkoppling

o granskar kritiskt



Ge exempel på några 
goda förutsättningar för 
kollegialt lärande som 

finns på er skola!



Ge exempel på goda 

förutsättningar för 

kollegialt lärande som 

finns på er skola!

www.menti.com 

använd kod: 92 12 98
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Antal deltagare



Allas rätt till lärande



Specialpedagogik för lärande: 

bakgrund och syfte











Kompetens-
utvecklings-

modell

Statsbidrag

Handledare

Lärportal
med moduler



Kompetens-
utvecklings-

modell



60 
min.

45-60 
min.

90-120 
min.

Under-
visning









Hur kan vi planera för deltagarnas 
tid så att upplevelsen av 
kompetensutvecklingen blir så 
positiv som möjligt?



Kompetens-
utvecklings-

modell

Handledare



Handledare



Stöd för handledare



Kompetens-
utvecklings-

modell

Handledare

Lärportal
med moduler





Vilken modul passar för oss?



Frågor?

Daniel Rosén

nspmodernasprak@skolverket.se





Kompetens-
utvecklings-

modell

Statsbidrag

Handledare

Lärportal
med moduler



Om statsbidrag

• Huvudmannen ansöker och redovisar

• Läslyftet: handledare

• Specialpedagogik för lärande: handledare och lärare

• Byte av handledare



Statsbidrag för handledare

• Ersättning för lön motsvarande ett schablonbelopp

• Nedsättning i tid för handledare:

- 10 procent: 4-10 lärare

- 20 procent: 11-20 lärare



Statsbidrag för lärare

• Gäller endast Specialpedagogik för lärande

• Exempel på kostnader som bidraget får användas till: 

Vikarier, ytterligare kompetensutveckling, litteratur, digitala 

verktyg

• Schablonbelopp: 4500 kronor per legitimerad lärare



Villkor för bidragen

• Handledaren ska ges nedsättning i tid

• Antalet lärare ska följas

• Två moduler ska genomföras under ett läsår

• Se även förordningarna

- Läslyftet: 2015:42

- Specialpedagogik för lärande: 2015:938 

• Stickprov



Tidplan för statsbidraget

Utbetalning 

Juni 
2018

Utbetalning

Januari 
2019

Redovisning

1 aug-

2 sept

2019



Chatt kl. 15:30-16:00 idag: 

https://todaysmeet.com/rektorskonferensmalmo

https://todaysmeet.com/rektorskonferensmalmo








Hur kan man visa engagemang, 
inför respektive under
kompetensutvecklingsinsatsen? 







Introducera



Introducera



Anne, Erik och Victoria 



Hur bör Anne hantera 

situationen?

www.menti.com 

använd kod: 96 07 23









Kompetens-
utveckling

Förbättrad 
undervisning

Ökat 
lärande

Exempel:

• Variation av undervisningsmetoder

• Inkluderande lärmiljö och delaktighet

• Klassrumskommunikation

• Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt



Hur kan uppföljningssätten 
användas, kontinuerligt
respektive efter ett läsår? 



www.menti.com 

använd kod: 28 26 98



Program

09.30−12.00 Skapa goda förutsättningar för kollegialt 

lärande

10.45–11.00 Paus

12.00–13.00 Lunch

13.00−14.00 Valbart pass 1

14.00−14.30 Fika

14.30−15.30 Valbart pass 2

15.30–16.00 Möjlighet att ställa frågor till Skolverket



Efter lunch

• Från fokus på elevens svårigheter till fokus på undervisning 

och ledarskap Stora börssalen

• Leda för en inkluderande lärmiljö Gamla börssalen

• Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning – vad är 

viktigt för det som är viktigt? Östra börssalen

• Organisera för språk- och kunskapsutvecklande undervisning 

i alla ämnen Västra börssalen

• Planera och organisera i praktiken Västra börssalen





LUNCH




