
 

 
 

Kollegialt lärande och digitalisering utifrån skolledares perspektiv 

– Ett seminarium i FoU Skolas seminarieserie Ledarskap på 

vetenskaplig grund.  
  

Var: Kommunernas hus, Gasverksgatan 3 a, Lund, vån 4 samt på distans. Länken skickas 

till alla anmälda deltagare. 

När: 1 september kl. 10:00 -12:00 

Målgrupp: skolledare, utvecklingsledare, utvecklingschefer, lektorer m. fl. ledande 

befattningar inom skolan.  

Medverkande:  Marie Sjöblom, vetenskaplig utvecklingsledare på Pedagogisk Inspiration 

Malmö, doktorand i matematikdidaktik, Malmö universitet och Edward Jensinger, 

skolledare och skolutvecklare. Tillsammans har de skrivit boken ”Att integrera 

digitalisering och kollegialt lärande”. 

 

Digitalisering och kollegialt lärande utgör 

två centrala, men ofta separata, delar av 

skolors utvecklingsarbete. I denna 

föreläsning kommer det tas upp hur dessa 

två delar kan integreras och hur 

möjligheter för integreringsvinster kan 

skapas. Vidare kommer det diskuteras 

vilken roll skolledare spelar för att skapa 

goda förutsättningarna för skolutveckling 

där digitalisering och kollegialt lärande 

utgör en helhet i processen.  

 

Varmt välkomna! 

 

Sista anmälningsdag 2020-08-25. Ange vid anmälan om du vill delta på plats eller på 

distans. 

Pris: Kostnadsfritt. Anmäl dig här. 

  

https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/kollegialt-larande-och-digitalisering-utifran-skolledares-perspektiv-fou-skolas-seminarieserie-ledarskap-pa-vetenskaplig-grund/


Att integrera digitalisering och kollegialt lärande 

 

”I dag finns det en förväntan att digitalisering kan vara en viktig beståndsdel i att utveckla 

skolan och undervisningen, likaväl som att den kan vara en stark påverkande kraft i 

generell skolutveckling. På samma sätt finns det en förväntan om att kollegialt lärande 

kan bidra till elevers och skolpersonals lärande och skolutveckling inom 

digitaliseringsområdet likaväl som inom en rad andra utvecklingsområden, såsom 

bedömning för lärande och språkutveckling. En intressant fråga att ställa sig är vad som 

kommer först – är det digitalisering som utvecklar skolan eller är det så att 

digitaliseringsbehov uppstår som ett resultat av riktad skolutveckling?” (Ur boken Att 

integrera digitalisering och kollegialt lärande, s. 215) 

Vad kommer först? Vad är skolledares och andras ansvar? Hur kan de två processer berika 

varandra? Välkomna att diskutera med Marie Sjöblom och Edward Jensinger. 

 

Upplägg: 

I Kommunernas hus kan vi säkerställa tryggt deltagande för 35 personer.  

Deltagare på plats anländer till Kommunernas hus och deltar på seminariet som vanligt 

med föreläsare som föreläser på plats. 

Seminariet kommer också live-sändas. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor i 

chatten. Länken till live-sändning skickas till alla anmälda deltagare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FoU Skolas seminarieserie vänder sig till skolledare, förvaltningschefer, skolpolitiker och 

andra som är intresserade av skolans ledarskap. Seminarierna ska fungera som en 

mötesplats mellan forskare och praktik och har därför som målsättning att både 

förmedla och erbjuda en fördjupad dialog om aktuell forskning. Se vidare 

www.kfsk.se/fouskola  

http://www.kfsk.se/fouskola

