
Program Erasmus
Jobbskuggning i Lleida Katalonien

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Här skriver du inom vilket program resan ägde rum, till exempel Erasmus, Atlas eller Nordplus. Här kan du också namnge din presentation till exempel ”Kooperativt lärande i Island”. Lägg gärna in passande bilder under varje rubrik. Har ni andra fina bilder som inte ryms under rubrikerna kan ni lägga dem i slutet. Glöm inte att GDPR kräver aktivt samtycke från samtliga medverkande på bild. 



Vilka är vi och var jobbar vi?

Annika Rakkolainen Jönsson 
arbetar på Barn och 
fritidsprogrammet 
vuxenutbildningen och 
Madeleine Mosrati arbetar på 
vård och omsorgsutbildningen 
vuxenutbildningen

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Beskriv kort vilka ni är, var ni jobbar och 



Var har vi varit? 

Vi har varit i Spanien, region 
Katalonien i en stad som heter 
Lleida. Staden ligger 10 mil 
väster om Barcelona.



Vi reste 24 april och kom hem 
29 april.
Jobbskuggningen var under tre 
dagar, 26-28 april.

När var vi där? 

Lleida stad



Vilket var syftet med resan? 

• Att få se och ta del av undervisning 
och skolsystem som är kopplat till 
våra yrkesutbildningar.

• Få förståelse för hur skolan arbetar 
med integration.

• Delge och byta erfarenheter med 
varandra.

• Skapa kontakter för eventuell 
kommande utlands APL för elever i 
båda länderna. 



• Längre utbildningstid, tre år på yrkesutbildningar
• Metodrum är integrerat i klassrummet
• Större fokus på betyg, i samtal framkom det både från elever och 

lärare
• Mindre storlek på klasser
• Föreläsare som exempelvis läkare och sjuksköterskor i teoretiska 

vårdkurser, alltså inga utbildade pedagoger
• Tematiskt upplägg av kurser
• APL byggde på lärlingssystem som var fokuserat till sjukhus
• Lärplattformen var Google sites och varje elev hade
en portfolio där de kunde följa sin utveckling
• Det fanns ingen elevhälsa, SYV hade en stor betydelse

Vad har vi lärt?



Metodövning i klassrum. ”Coronatest”

Föreläsning av sjuksköterska i 
”Palliativ vård”

Temalektion ”ägg”, vinnare av ”spansk 
tortillatävling”

Tortillatillverkning



• Vi kommer att arbeta mer i metodrummet.
• Vi kommer att arbeta mer tematiskt.
• Vi kommer att söka efter utvecklingsområden 

inom Google sites.
• Vi kommer att ta tillvara på det som är relevant för 

vårt skolsystem.

Hur kan vi tillämpa våra nya kunskaper i 
vår yrkesroll - konkreta exempel

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Beskriv hur ni har för avsikt att omsätta ert lärande i det som är din praktik i Kunskapsförbundet, till exempel ditt klassrum. Vad kommer ni göra annorlunda? 



Vad var det bästa med vår resa? 
Möjlighet och erfarenhetsutbytet och träffa 
kollegor och elever i annan miljö och annat 
land har varit berikande. Se att vi i EU inte är 
så olika trots avstånd och förutsättningar. Vi 
har fått uppleva kultur, olika miljöer och 
kunskaper om regionen som var okända för 
oss tidigare. Vi reste kollektivt i landet och det 
gav sina erfarenheter och upplevelser då man 
blir ”ett” med befolkningen. Språkkunskaperna 
testades rejält. Bonus var att det var varmt och 
soligt väder den veckan vi var där.  
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