
KOLLEGIALT LÄRANDE BÖRJAR I  
LEDARSKAP OCH MODIGT LÄRANDE 

Pernilla Corizza Säholm har verkat i skolans 
värld i mer än trettio år. Idag driver hon 
företaget Modigt lärande och jobbar med att 
utveckla ledarskap på individ-, grupp- och 
organisationsnivå. Kollegialt lärande är oer-
hört viktigt och kräver just ett gott ledarskap 
i varje samspelande individ, menar Pernilla. 
I en intervju med Sfi-lärartidningen berättar 
hon bland annat vad det för henne innebär 
att vara modig och vilken roll ledarskapet 
har för det kollegiala lärandet. 

Pernilla Corizza Säholm har arbetat i skolans 
värld i drygt trettio år. Hon har verkligen en 
bred erfarenhet från skolans värld. Direkt efter 
studenten jobbade hon först som lärarassistent, 
sen som obehörig lärare och ständig vikarie. 
Hon utbildade sig till behörig lärare för både 
grundskola och gymnasium och har även arbe-
tat flera år inom specialpedagogikens område 
med elever i behov av särskilt stöd. Det sista 

decenniet som skolledare inleddes med ett läsår 
som biträdande rektor innan hon klev in fullt 
ut i rektorsansvaret. Hon har blivit nominerad 
av sin medarbetargrupp till priset Årets Chef. 
Idag driver hon företaget Modigt lärande och 
arbetar med att sprida ett gott ledarskap som 
människor mår bra i. Att skapa förutsättningar 
för kollegialt lärande är en oerhört viktig del i 
ett gott ledarskap, menar Pernilla, då motiva-
tionsforskning tydligt visar att den individuella 
upplevelsen av att jag som människa spelar roll 
i sammanhanget och att mina kompetenser och 
min insats är meningsfullt för helheten.  
 Upplevelse av att utveckling, social menings-
fullhet och autonomi har stor betydelse för 
människors motivation och engagemang och 
Pernilla menar att just detta med att identifiera, 
frigöra och ta tillvara individers och gruppers 
drivkrafter är ledarskapets ...

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

En form av kompetensutveckling för 
lärare är kollegialt lärande. Genom 
strukturerat erfarenhetsutbyte, sam-
arbete och aktiv reflekterande dialog 
lär sig lärare av varandra.

Lärare behöver ständigt utvecklas i sin 
profession. På konferenser, i möten och 
i de dagliga samtalen – och de egna 
studierna och reflektionerna – utveck-
las lärares kunskaper och insikter som 
är värdefulla för yrkesvardagen. Kolle-
gialt lärande handlar om ett strukture-
rat lärande – arbetssätt och metoder 
som utvärderas gemensamt.
 I analogi med att lärare behöver 
se varje elevs inneboende resurs 
och varje elev ska se sina egna och 
kurskamraternas inneboende resurser 
behöver även lärare se sin egen och 
sina kollegors ...

➞ Läs mer! textpalatset.se

KOLLEGIALT 
LÄRANDE

Text: Andreas Kjörling. Foto: Maria Ebefors Text: Annsofie Engborg
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I forskning och andra studier återkommer ordet ’resurs’. I vuxenutbildningen behö-
ver vi se individen och den inneboende resurs som eleven har, snarare än att ha ett 
bristperspektiv.

Att vara vuxen innebär ofta att vi bär med oss en rad olika erfarenheter och kunskaper från 
våra år i yrkes- och samhällsliv. Även från vardagslivet  
som förälder och föreningsliv. I lärarens roll ligger ... 

CHEFREDAKTÖREN

”SE VARANDRA SOM EN RESURS” 

Utredningen om stärkt kvalitet och likvärdig-
het inom komvux för elever med svenska som 
andraspråk (SOU 2020:66) överlämnades 1 
december 2020 till utbildningsminister Anna 
Ekström. Karin Sandwall, tidigare föreståndare 
vid Nationellt centrum för svenska som andra-
språk, var utredningens särskilda utredare.

Den digra luntan ”Betänkandet Samverkande 
krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet 
inom komvux för elever med svenska som 
andraspråk” omfattar drygt 600 sidor med 

KLIVA-rapporten är inlämnad – vad händer nu?
en beskrivning av sfi och dess forskningsfält, 
samt ställningstaganden och författningsför-
slag. Utredningen har bland annat sett över 
vägledning, kurstid, verksamhetspoäng, digitala 
studieformer, jämställda villkor och kompetens. 
 Utredningen uppehåller sig bland annat vid 
andelen obehöriga sfi-lärare och vill verka för 
att allt fler blir behöriga. ”Att inte frigöra kva-
lificerade lärares tid till kompetensutveckling 
hindrar på längre sikt såväl undervisningens 
som individernas utveckling” (s. 487), konsta-
terar utredarna. 

 Kritik riktas även mot dagens låga behörig-
hetskrav.
 Lärares kunskapsbas består av olika delar              

– förtrogenhetskunskap, kollektiv kunskap, inne-
hållslig kunskap och teoretisk kunskap. Denna 
samlade ämnesdidaktiska kunskapsbas är viktig 
för lärares profession. Det är en grundförut-
sättning för att undervisa  vuxna som ska ett 
samband mellan olika ...

Text: Annsofie Engborg.

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Hur ska lärare i dagens skola gå tillväga för 
att höja kunskapsnivån bland eleverna, och 
säkerställa att så många som möjligt uppfyller 
kraven och når sina mål? Genom att börja 
med att rikta strålkastaren mot sig själva. 
Det menar i alla fall forskaren och författa-
ren Helen Timperley, som bland annat har 
skrivit boken Det professionella lärandets 
inneboende kraft. 

Något måste förändras i skolan för att elever-
nas lärande ska förbättras. Helen Timperleys 
budskap är att lärare måste skifta fokus från 
vad eleverna kan eller inte kan, till att förstå 
vad lärarna själva måste kunna för att deras 
undervisning ska leda till bättre elevresultat. Att 
ändra sättet att lära ut, kan göra viss skillnad, 
men det som verkligen kan ha en stor effekt är 
när läraren ändrar sin syn på sin roll som lärare. 
 Timperley menar att vi behöver gå från pro-

fessionell utveckling till professionellt lärande. 
Praktiskt innebär det en övergång till en mer 
intern process, där fokus ligger på lärarens 
lärande, utveckling och förbättring, snarare 
än kunskap som förmedlas utifrån. Man skulle 
kunna säga att det handlar om att ändra inställ-
ning och syn på lärandet, och ...

Text: Sara Bisander

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Helen Timperley: 

”Inspireras och lär av varandra”

Chefred.: Annsofie Engborg, foto: Mats Högberg
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VAD ÄR 
FRAMGÅNGSRIKT?
Vi söker dig och dina kollegor som 
satsat på kollegial utveckling och lyck-
ats implementera era nya kunskaper i 
undervisningen. 

Kontakta redaktionen
annsofie@textpalatset.se

NÄSTA NUMMER  
15 JANUARI 2021

Vi inleder det nya året med temanum-
mer om dyslexi här i Sfi-lärartidningen. I 
januari (2021:01), skriver vi om läs- och 
skrivsvårigheter. Hur kan man identifiera 
läs- och skrivsvårigheter bland sfi-elever? 
Vilka kännetecken finns för att identifiera 
dyslexi? Hur stöttar vi sfi-elever med läs- 
och skrivsvårigheter?
        Hör av er till oss på redaktionen och dela 
med er av era erfarenheter om att arbeta 
med att identifiera och stötta elever med 
läs- och skrivsvårigheter.

Skriv och berätta: 
annsofie@textpalatset.se 
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Rätta mig om jag har fel, men visst är 
begreppet kollegialt lärande relativt 
nytt?

Det känns som att vi började prata om 
kollegialt lärande för sisådär tio år sedan. 
Vill också dra mig till minnes att det 
fanns skeptiker som tyckte att kollegialt 
lärande bara var ett sätt för utbildnings-
anordnare att spara pengar genom att de 
lärare som var bra på något skulle lära 
sina kollegor göra detsamma, helst inom 
ramen för arbetstiden. På det viset skulle 
man inte behöva lägga dyra pengar på 
kurser. Idag vet vi bättre. 
 Kollegialt lärande, utfört enligt 
konstens alla regler och med elevernas 
behov i fokus, är en av de mest effektiva 
formerna av kompetensutveckling som 
finns. Det handlar om ett högst professi-
onellt lärande med målet att genomföra 
genomgripande förändringar i elevernas 
lärmiljö.

Formativt förhållningssätt
För att ta reda på om vi gör rätt saker rätt, 
behöver vi tillsammans göra reflekte-
rande undersökningar med täta avstäm-
ningar. Det kräver tid och ett kognitivt, 
emotionellt och praktiskt engagemang.

Ivana Eklund reflekterar

Text: Andreas Kjörling
 

DELA MED DIG
Sfi-lärartidningen efterlyser goda 
exempel från din sfi-undervisning.
Skriv till: annsofie@textpalatset.se

Fatta grejen

Kollegialt lärande betonas 
starkare än traditionell 
fortbildning

SKOLVERKET

Det kollegiala lärandet ses som en mycket 
viktig del av lärares professionella utveckling. 
Faktum är att flera studier visar att det kolle-
giala lärandet betonas starkare än traditionell 
fortbildning.

Att kompetens och utveckling har stor betydelse 
både för individen själv och hennes yrkesutfö-
rande råder ingen tvekan om, oavsett vilken typ 
av organisation hon verkar i. Bland lärare lyfts 
det kollegiala lärandet ofta fram som en viktig 
del av utvecklingen, inte minst i forskningen.
 Skolverket betonar dock att det inte bara 
handlar om kollegialt lärande i sig, en mycket 
viktig del i det kollegiala lärandet i synnerhet 
och i kompetensutveckling i allmänhet är ledar-
skapets roll för att skapa rätt förutsättningar.
 På en konferens i New York i april 2018 pre-
senterades en studie gjord vid Kohnstamm Insti-
tute i Nederländerna, där 19 skolor studerats. 
Två strategier framträdde, där den ena visade 
att vissa skolledare förespråkade individnära 
och småskaliga forskningsprojekt utförda av 
lärare själva bland eleverna. Den andra strategin 
involverade externa forskare och mer storskaliga 
projekt, där resultat av studier diskuterades 
kollegialt.
 Oavsett strategi, alltså om den nya kun-
skapen kommer inifrån skolans egna organisa-
tion eller tillförs av genom extern kompetens 

så krävs strukturella förutsättningar för att 
skapa lärande, både formellt och informellt. 
Till syvende och sist handlar det alltså till stor 
del om ledarskapet och ledarskapets förmåga 
att i både hårda och mjuka värden skapa förut-
sättningar.
 Tid, vilja, ekonomi och förmåga utgör fun-
damenten, om än inte alltid nödvändigtvis i 
samma ordning.

Läs mer om kollegialt lärande på Skolverket.
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https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/varken-kollegialt-larande-eller-fortbildning-kan-sta-pa-egna-ben
https://versalis.se/
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Text: Sara Bisander. Foto: Sandra Josefsson, Studio CK

MÅNADENS SKOLA: SFI I KUNGSBACKA

KOLLEGIALT LÄRANDE STÄRKER LÄRARES SAMHÖRIGHET

Emma Persson arbetar som utbildningschef 
på Hermods, och ansvarar för Komvuxverk-
samheten i Kungsbacka. Inom verksamheten 
erbjuds sfi, grundläggande och gymnasiala 
kurser samt yrkesutbildningar inom Handel & 
Administration och Vård & Omsorg. För Emma 
och hennes kollegor är det kollegiala lärandet 
viktigt och ständigt pågående.

Hur jobbar ni med kollegialt lärande?
 – Förra året fokuserade vi på kollegahand-
ledning. En lärare fick lyfta ett dilemma kopp-
lat till undervisningen och kollegorna ställde 
utforskande frågor. Syftet var att ge läraren 
nya perspektiv och få nya redskap att handskas 
med dilemmat. I år, 2020,  har vi fokuserat på 
auskultationer. Varje lärare har satt ett person-
ligt mål som hen jobbar mot. Lärarna besöker 
varandra i klassrummet (även i det digitala 
klassrummet) och ger feedback utifrån den 
enskilde lärarens personliga mål. Utöver det 
arbetar lärarna löpande med att gemensamt 
ta fram undervisningsmaterial och diskutera 
vad de olika kurserna på sfi ska innehålla. 

Testar nya metoder
Parallellt med arbetet läser Emma sista året på 

rektorsprogrammet. Via utbildningen får hon 
ständigt nya uppslag till hur man kan jobba 
med kollegialt lärande. 
 Under hösten 2020 testade de för första 
gången att använda sig av rollspel. 
 – Vi tränade och utvecklade samtalskva-
litéer kopplade till svåra samtal. Ett exempel 
var att meddela en elev att hen fått F i betyg. 
Anledningen till att jag valde rollspel som metod 
var att medarbetarna skulle få träna på att ha 
autentiska samtal med varandra, i en trygg miljö 
där det är okej att göra fel. Efter rollspelet, som 
genomfördes i mindre grupper, gav vi varandra 
feedback på vad som gick bra i samtalet och vad 
som kunde förbättras. 

Rollspelet togs emot positivt av medarbetarna, 
och många av dem tyckte att det var ett ovanligt 
bra sätt att utöva kollegialt lärande. 
 – Jag tror att en stor anledning till att det var 
så kraftfullt, var att det blev autentiskt. Det blev 
väldigt ”på riktigt”; lärarna gick in i situationen 
och fick chans att testa och ge feedback. Det 
blev praktiskt, inte bara teoretiskt. Det tror jag 
är en framgångsfaktor, rent generellt, när man 
arbetar med kollegialt lärande – att det ligger 
nära lärarnas vardag och att övningarna bygger 

på välbekanta utmaningar och dilemman. På så 
sätt blir det lättare att relatera till. 
Vidare betonar Emma att det är viktigt, för att 
kollegialt lärande ska bli bra, att ingen ska 
känna sig granskad i negativ bemärkelse. Att få 
tips från en kollega ska vara ett positivt inslag 
i verksamheten. 

Mycket att vinna på kollegialt lärande
Vi avrundar vårt samtal och jag frågar vad Emma 
ser som de stora vinsterna med att jobba med 
kollegialt lärande. Hon poängterar det faktum 
att läraryrket till viss del är ett ensamyrke där 
läraren tillbringar mycket tid enskilt med elev-
erna, och att kollegorna behöver varandra i 
lärandeprocessen för att skapa en så bra utbild-
ning som möjligt. 
 – Kollegialt lärande stärker kollegiet och 
gruppen, vilket ger en trygghet och samhörighet. 
Kollegialt lärande ger också nya perspektiv 
på undervisning genom att lärarna tar del av 
varandras olika synsätt och ger varandra feed-
back. Allt det här tillsammans stärker lärarens 
profession. 

Emma Persson
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LIKA BARN LEKA BÄST
KRÖNIKA

Ett treårigt forskar- och praktiknära kollegi-
alt utvecklingsarbete om språkutvecklande 
arbetssätt avslutades i december 2020. Rap-
porten släpptes i samband med spridnings-
konferensen 3 december 2020.

Under de tre åren, 2018–2020, har lärare och 
rektorer från Haninge, Hässleholm, Stockholm 
samt Hermods aktivt arbetat med att utveckla 
sin undervisning. I Ifous programbeskrivning 
anges vad programmet syftar till för sfi-lärare:
 
• utvecklar förståelse av vuxenpedagogik
• ökar kunskap om vad språkutvecklande 
arbetssätt inom sfi innebär
• ökar kunskap om elevers förutsättningar 
och behov för att uppnå målen för sfi
• utvecklar en större didaktisk repertoar, 

baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet,
som används i undervisning och anpassas efter 
elevers förutsättningar
• utvecklar en förmåga att kunna samtala om, 
tolka och reflektera över sin egen
professionella utveckling
• utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt 
och förmåga att samtala om, tolka och
använda forskningsresultat i sina respektive 
pedagogiska praktiker
• utvecklar tillsammans arbetssätt som kan 
generera ny kunskap och ökad kvalitet på
undervisningen, vilket kan påverka elevernas 
måluppfyllelse positivt.

Tillsammans med rektor syftar programmet 
även till att bedriva ett ”effektivt och långsiktigt 
förändringsarbete”, samt att organisationen 

och andra förutsättningar utvecklas för ett 
språkutvecklande ...

Text: Annsofie Engborg.

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Lika barn leker bäst säger talesättet. Frågan är 
om det är för att barnen är lika när det börjar 
leka eller är det möjligen så att de blir mer 
lika ju mer de leker och fungerar det i så fall 
på samma sätt med vuxna?

Eftersom decembernumret av Sfi-lärartidningen 
handlar om just kollegialt lärande, och hur 
kollegor tillsammans kan hjälpa varandra till 
nya kunskaper fann jag det lämpligt att ta 
kontakt med ett företag som jobbar med just 
fortbildning av lärare. Jag ville naturligtvis lära 
mig om hur de arbetar och inte minst vad det 
betyder för sfi-lärare.
 Min vana trogen tog jag fram mobilen och 
ringde den person jag blivit rekommenderad. 
Efter några signaler hör jag hans röst i andra 
änden. Jag förklarar vem jag är och mitt ärende 
och undrar om det går bra att boka en intervju. 

Han svarar att det går för all del bra, men frågar 
med tydlig tveksamhet i rösten om det verkli-
gen är honom jag ska prata med. Kanske vore 
det bättre att jag tog kontakt med en av hans 
kollegor som, menade han, var bättre insatt för 
att ge mig de rätta svaren. Tacksamt noterande 
jag namnet och avslutade samtalet. 
 Ånyo ringer jag, men denna gången till den 
kvinna jag blivit rekommenderad att intervjua. 
Klockan är fem i tolv när hon svarar. Än en gång 
presenterar jag mitt ärende, nu något kortare 
eftersom mitt tilltänkta intervjuoffer direkt 
annonserat att hon precis är på väg ut på lunch. 
Efter en kort stunds tystnad och med en slående 
likhet präglad av samma eftertänksamma tvek-
samhet förklarar hon att det möjligen inte är 
henne jag ska intervjua. Istället ber hon att få 
fundera och återkomma till mig med ytterligare 
ett namn. Något jag naturligtvis inte kan neka 

henne. Kanske finns det en ännu bättre kontakt! 
En smula förundrad över det återkommande 
löftet om än bättre intervju, låter jag mig intalas 
om att vänta till eftermiddagen då ett sms med 
kontaktuppgifter ska komma till mig.
 I väntan på att kontaktuppgifter till min, 
förmodligen helt fenomenala intervjuperson, 
läser jag om vad som inom sociologin kallas 
för homosocialitet. Begreppet är vanligt inom 
studier kring företagskultur och gruppbeteende. 
Den amerikanska sociologen Jean Lipman-Blu-
men lär ha myntat begreppet på 1970-talet, då i 
bemärkelsen av att människor helst umgås med 
andra människor av samma kön. Det har visat sig 
stämma inte minst i samband med rekrytering, 
men också i studier av grupperingar inom ...

Text: Andreas Kjörling 

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
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Specialpedagogkonsult Maria Engstam 

”ATT LÄRA TILLSAMMANS ÄR ROLIGT 
OCH LÄRORIKT”

Maria Engstam, Specialpedagog

Text: Annsofie Engborg 

Det är viktigt med kollegialt lärande mellan 
specialpedagog och sfi-lärare för att se vilka 
möjligheter det finns till samarbete och med 
att stötta och lära av varandra. 

Sfi-läraren är expert i sitt ämne svenska och 
på undervisning, medan specialpedagogen är 
expert på anpassningar av undervisning och 
miljö för elever i behov av särskilt stöd. Speci-
alpedagogen har även kompetens i både enskild 
handledning och grupphandledning.
 Specialpedagogens kompetens behövs för 
att lärare ska kunna erbjuda flexibilitet och 
tillgänglighet i sin undervisning på distans.
 Ett tips är att ringa in det som känns extra 

viktigt för att kunna möta sfi-eleverna och hitta 
former och struktur för samarbete. Kollegialt 
lärande mellan lärare och specialpedagog kan 
ske på olika sätt via exempelvis föreläsningar 
med efterföljande diskussion, workshop för 
arbetslag med olika teman men också genom 
handledning.
 Under handledning kan lärare ta upp utma-
ningar som man ställs inför i arbetet med elev-
erna och som man vill ha stöd kring. Under 
handledning leder specialpedagogen lärarna 
framåt och tillsammans diskuterar man och delar 
med sig av erfarenheter vilket hjälper lärare att 
komma fram till olika lösningar.  

Att lära tillsammans är både roligt, lärorikt och 
utvecklande och ett tips på kollegialt lärande så 
här i juletider är gratis studiepaket från SPSM 
anpassat för vuxenutbildning.

Text: Maria Engstam

LITTERATUR SOM STÖD I ATT HANDLEDA LÄRARES 
LÄRANDE

BOK

Handledning som metod för lärande och prak-
tisk vägledning i att handleda presenteras i 
Annika Cederberg Scheikes Handledning för 
kollegialt lärande (2016) och Praktisk handbok 
i kollegialt lärande (2020).

I grupphandledningsprocesser är handledning 
centralt. För att utvecklas är kunskaper om för-
hållningssätt, gruppdynamik och dokumentation 
också viktigt. I boken Handledning för kollegialt 
lärande presenteras även struktur för handle-
dande samtal – målinriktad handledning och 
problembaserad handledning, processinriktad 
handledning. I författarens fallbeskrivningar 
är didaktiska frågeställningar utgångspunkt.
 I den praktiska handboken utgår Cederberg 
Scheike från hur man initierar och sätter mål i 
utvecklingsarbetet. Vilket är vårt nuläge och 

hur ser vårt önskade tillstånd ut?
Författaren berör metareflektionens betydelse 
och hur man kan öka kvaliteten i det kollegiala 
lärandet genom forskningsbaserat lärande och 

fördjupade reflektioner. Även i den praktiska 
handboken visar författaren de viktiga rollerna 
för att utvecklingsarbetet ska fungera – om 
relationerna och ledningens roll.

http://www.textpalatset.se/vi-har-utbyten-och-samarbeten-2/
https://www.spsm.se/studiepaket-vuxen/.
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NÄSTA NUMMER 15 JANUARI 2021
Vi inleder det nya året med temanummer om dyslexi här i Sfi-lärartidningen. 
I januari (2021:01), skriver vi om läs- och skrivsvårigheter. Hur kan man 
identifiera läs- och skrivsvårigheter bland sfi-elever? Vilka kännetecken 
finns för att identifiera dyslexi? Hur stöttar vi sfi-elever med läs- och 
skrivsvårigheter?
 Hör av er till oss på redaktionen och dela med er av era erfaren-
heter om att arbeta med att identifiera och stötta elever med läs- och 
skrivsvårigheter.

Skriv och berätta: 
annsofie@textpalatset.se 
 

AVSÄNDARE
Textpalatset Sverige AB
Kungsgatan 29, 4 tr
111 56 Stockholm

MOTTAGARE
Sfi-lärare och lärare 

som undervisar på 
motsvarande kurser

Många
nyheter
för sfi!

Beställ
utvärderings-

exemplar

Hitta något som  
passar just för dig  
och dina elever. Språkvägen B Ny upplaga!

Textbygget – Texttyper för sfi B, C och DSamSpråk Uppdaterade utgåvor!

Alfa sfi A spår 1 Helt ny bokserie!

www.sanomautbildning.se

mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=
https://www.sanomautbildning.se/sfi?utm_source=sfi-larartidning&utm_medium=ad&utm_campaign=sfi-vagen-till-det-svenska-spraket

