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Välkomna till utbildningen LEDANDE LÄRARE – 

en kurs som riktar sig till skolledare och pedagoger som undervisar på 

FOLKHÖGSKOLAN! 

Om kursen 

Ledande lärare är en kurs där vi tar upp frågor som: 

Hur kan jag utveckla mig själv som lärare och hur påverkar mina tankar min egen utveckling 

som pedagog? Vilka verktyg behöver jag för att öka min och mina elevers mentala styrka? 

Hur individualiserar och synliggör eleven på riktigt? Kan man inneha ledarrollen i 

klassrummet samtidigt som man fungerar som handledare? Som förebild och ledare blir rollen 

som utbildare betydligt mer än kunskapsförmedling.  

Det viktiga i livet utgår från våra grundläggande värderingar! 

 

Vi ger dig en kurs med idéer och inspiration, verktyg och tips, forskningsanknytning och 

lösningsfokus 

Kursen genomförs under två heldagar . Antalet deltagare maximeras till 15 st. 

 

Kursens mål:  

Att skapa förändring, förbättring, förnyelse 

Att använda Aktiva Värderingar som grund för lärandet 

Att tillämpa retoriken som arbetsredskap i ledarrollen 
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Kursens innehåll 

 Forskningsbakgrund och aktuella didaktiska frågor 

 Hur vi formar en ny och effektiv undervisning 

 Förändring som en glädjeprocess – uppskattning, uppmuntran, arbetsglädje 

 Motivation och lust – att öka den egna mentala styrkan 

 Hur vi ger eleverna maximala förutsättningar för att lyckas med studierna – 

praktiska exempel 

 Aktiva värderingar – en pedagogisk metod för självkännedom och medvetna val 

 Retorikens grundtankar och centrala begrepp 

 Dialogens pedagogiska möjligheter – kunskapande retorik 

 

Kursledare 

  Ingemar Karlsson är matematikläraren som har arbetat med kompetensutveckling av lärare i 

över trettio år i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Ingemar har såväl magister- som 

masterexamen i utbildningsvetenskap med inriktningen matematikdidaktik och doktorerar just nu i 

detta ämne. Ingemars styrka är hans analytiska förmåga i kombination med hans kunskaper om retorik 

och aktiva värderingar. 
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ANMÄLAN: är bindande men kan överlåtas. Följande uppgifter behövs: Namn, 

telefonnr, mailadress, och komplett faktureringsadress 

Anmälan skall vara oss tillhanda senast 16-04-15 

KOSTNAD: 

3 900kr/deltagare exklusive moms. Lunch samt fm- och em-kaffe ingår  

OBS!! Vid snabb anmälan innan 16-03-24: 2 900 kr/deltagare exkl moms!! 

KURSORT: Jönköping 

 

LOKAL:  Best Western Hotel John Bauer, Södra Strandgatan 15 

KURSDAGAR: Ti 17 maj 2016 kl 10.00 – 17.00 (Registrering och fika 09.30) 

On 18 maj 2016 kl 08.30 - 16.00 

 

 

UTBILDNINGSGLÄDJE  Konvaljvägen 18    246 51 LÖDDEKÖPINGE 

Tel:  046-77 53 85   Mobil 070~739 81 32 eller 0737~64 96 90 

E-post: info@utbildningsgladje.nu  

www.utbildningsglädje.nu 

 

Sagt om kursen: 

 

”Professionellt och personligt innehåll där kursledaren bjuder på sig själv 

för att ge oss de bästa verktygen och förutsättningarna att arbeta vidare” 

Peter Björk, rektor och grundare av PeterSvenskolorna 

mailto:info@utbildningsgladje.nu
http://www.utbildningsglädje.nu/

