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Vad behöver du släppa för att vara här?



• Uppdraget

• Att leda samtal

• Förberedelser inför start

• Processledarstöd

• Start

• Struktur

• Datum

• Nästa träff

• Föreläsningsserie

• Frågor



(Fritt efter Skolverket, 2020)
Åtgärdsplan

Processledar
utbildning



Aktiv och engagerad skolledning 

Längre tid

Verksamhetsnära

Extern handledning

Kollegialt lärande



Schemalagda 
kollegiala 

träffar

A

Förberedelse

B

Gemensam 
bearbetning 

och planering

C

Undervisnings-
aktivitet

D

Utvärdering 
och analys



Vad ska en ledare för kollegialt lärande göra?

Vid den kollegiala träffen

•Leda samtalen

•Ställa utmanande och fördjupande frågor

•Stödja lärarna i planering av undervisningsaktivitet

•Stödja lärare att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter

Övrigt

•Vara insatt i modulen (ej rollen som ämnesexpert)

•Informera om kompetensutvecklingens syfte och modell

•Planera de kollegiala träffarna

(Fritt efter Skolverket, 2020)



• Sätta uppdraget i ett sammanhang

• Arbetsvillkor

• Schemalägga träffar

• Vem informerar deltagare, lokaler?

• Gruppindelning

• Sätta sig in i Skolverksmaterialet

• Hålla isär roller – skolledare/lärare/studiehandledare samtalsledare/kollega m.m.

• Handledarmandat

• Förförståelse för gruppen

Vilket ansvar har du som processledaren?

Vilket ansvar har du som rektor för förberedelse och start? 



Förväntningar (rimliga)

• Mina egna

• Rektors/chefens

• Deltagarnas

• Stöd från Högskolan Dalarna (Carina, Helena, Helén)



Handledare Konsult

Samtalsledare

Lagledare Förmedlare

Expert Processledare

Coach

Organisatör

Möjliggörare Lärare Teamledare

Handledare/samtalsledare/mellanledare/procesledare



Överenskommelse

Förväntningar

Förväntningar

Förväntningar



• Mellan grupper

• I gruppen



Modularbete

A – träffar

Samtal om samtal – processledare

Inspel kopplade till åtgärdsplan och process – processledare och gärna skolledare

B – träffar - processledare och skolledare

Föreläsningar Gruppdiskussioner 



Ht-22
19/8 (alt. 26/8, 16/8) 13-16 Introduktion 

processledarstöd
Processledare

13/9 (Norrtull) 1 ½ h/grupp Fokusgruppsamtal Modulgrupperna

14/9 (Stenberga) 1 ½ h/grupp Fokusgruppsamtal Modulgrupperna

26/9 13-16 Processledarstöd Processledare, 
skolledare

31/10 09-12 Föreläsning med 
workshop

All undervisande 
personal, skolledare

31/10 13-16 Processledarstöd Processledare

1/12 (alt. 2/12, 12/12) Processledarstöd Processledare, 
skolledare

Vt-23
9/1 09-12 Föreläsning med 

workshop
All undervisande 
personal, skolledare

9/1 13-16 Processledarstöd Processledare




