
Idén, att använda greppet »flippat lärande«, 

hämtat från det engelska flipped classroom, 

där eleverna kommer förberedda till lek-

tionen, är sprungen ur Patricia Diaz erfaren-

het av att delta i kompetensutveckling, men 

även ur hennes egen roll som föreläsare.

– Som lärare har jag ganska ofta haft käns-

lan av att många fortbildningsmoment skulle 

kunna effektiviseras för att istället kunna 

ägna tiden åt givande diskussioner och 

samtal med kollegor, och att tillsammans få 

skapa planeringar som har direkt koppling 

till verksamheten och våra elever.

En central och avgörande viktig fråga 

för Patricia Diaz är »Vad ska vi egentligen 

göra när vi ses? Vad får eleverna att känna 

att det var värt att komma på lektionen?«. 

Samma tanke har hon även haft som före-

läsare, med tanke på hur mycket samlad 

kompetens som sitter i rummet och att hon 

som föreläsare verkligen vill försöka se till 

att den tas tillvara på.  

Förinspelade föreläsningar

Pandemin i sig har gett digitala förinspelade 

föreläsningar en skjuts. 

– De senaste åren har vi sett att även 

digitala föreläsningar fyller en funktion och 

det har blivit lättare att ta dem till sig, rent 

praktiskt. Så tanken med att samla ihop 

ett gäng av Sveriges bästa utbildare och 

föreläsare är att ge lärare och skolledare ...

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi ➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi

Text: Annsofie Engborg. Foto: Mats Högberg.

Hur använder vi tiden i samband med föreläsningar och fortbildning? Den frågan ställde sig Patricia Diaz, 

föreläsare och författare, och kom fram till att det flippade klassrummet även bör appliceras i föreläsnings- 

och fortbildningssammanhang.

Text: Annsofie Engborg

Fortbildning är ett sätt att uppdatera sina 

kunskaper och färdigheter inom det yrkes-

område där man är verksam – och kan ses 

som en viktig del i ett led av långsiktigt 

skolutvecklingsarbete. 

Populära fortbildningsområden för 

sfi-lärare är bedömning, styrdoku-

ment, digitala verktyg, litteracitets-

utveckling och vuxnas lärande. För 

att fortbildningen ska ge effekt bör 

den utgå från elevernas faktiska 

behov och lärarna bör genomgå 

fortbildningen tillsammans, i grupp, 

menar professor Helen Timperley, 

med forskningsområde lärares och 

rektorers professionella lärande. 

Timperley arbetar på universitetet i 

Aukland, Nya Zeeland, och har det 

senaste decenniet varit tongivande 

i svensk skolutveckling ...

FortbildningDet flippade lärandet  
gör entré i fortbildningen
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Boktiteln »Förbättring i en förändringstrött skola« (Robinson 2017) kan få både 

lärare och skolledare att le en smula. Vem orkar ännu en förändring? Varje skolledare behöver dock  

skapa organisatoriska förutsättningar och planera för skolutveckling och förbättringsarbete för att en 

fortbildning ska få genomslagskraft. Hur gör vi det?

Ytterligare en vår är till ända och sommarledigheten hägrar runt midsommartid. I mina upp-

drag som fortbildare har vi haft en intensiv fortbildningsvår i flera från varandra spridda ...

Framgångsrik fortbildning – finns den?
Chefredaktören Annsofie Engborg

Fortbildning  
för rektorer

»Alla faller offer 
för tankefel«
Med professionellt lärande, enligt Katz och 

Ain Dack (2017), menas lärande som är 

»en bestående förändring av vårt sätt att 

tänka eller göra«. Den typ av förändring 

som det i realiteten krävs är inte den mänsk-

liga hjärnan skapad för att genomföra. Det 

räcker inte med en halv- eller helårssatsning 

föreläsningar i kollegiet. För det långsiktiga 

varaktiga lärandet krävs ett hårt arbete. 

Katz och Ain Dack förklarar i sin bok Pro-
fessionsutveckling och kollegialt lärande 

(2017) att det är människans intellekt som 

står i vägen. Vi har olika så kallade »kognitiva 

biaser« som hindrar oss att förändra de kun-

skaper, den förståelse och de tankar vi har 

om saker och ting. Utveckling och lärande 

handlar nämligen om att just utvecklas och 

utmana de kunskaper, den förståelse och 

de tankar vi har om det som ska utvecklas – 

exempelvis vår undervisningspraktik.

Vi behöver därför tänka igenom de svar 

och förklaringar som vi lyfter i samband med 

elevers eller undervisningens problematik 

och utmaningar. Att inte nöja sig med första 

bästa förklaring, utan fördjupa förståelsen 

genom att ställa följdfrågor. När vi tror oss 

ha ett svar behöver vi alla hjälpas åt att lyfta 

upp tänkbara svar och förklaringar innan 

vi bestämmer oss för den mest trovärdiga 

förklaringen.

Samma sak gäller med hypoteser. Männ-

iskan är alltför snabb att bekräfta hypoteser. 

Det vi behöver göra är snarare att ifråga-

sätta dem, menar Katz och Ain Dack (2017). 

Bekräftelsebias handlar om att vi så snart 

vi har en hypotes har en tendens att leta 

efter tecken som styrker hypotesen, snarare 

än sådant som ifrågasätter och ikullkastar 

den. Tillgänglighetsbias handlar om att vi 

lägger stor vikt vid iögonfallande problem 

och därför inte tar oss tillräckligt med tid 

och uppmärksamhet med annan parallell 

problematik ... 

Text: Annsofie Engborg. 

Fortbildningssatsningen »Leda digitalisering« 

revideras och planeras lanseras augusti 2022.  

I den får skolledare processtöd i sitt arbete med 

att utveckla digitaliseringen på skolan.

»Leda digitalisering« är en fortbildning 

som spänner över 24 veckor och innehåller 

material som till hösten kommer att finnas 

publicerade i Lärportalen.

Syftet med modulen är att arbeta fram 

en förankrad utvecklingsplan på skolnivå 

genom att inventera den egna organisa-

tionens styrkor och utvecklingsområden. 

Modulen ska stödja skolutveckling, och 

samtidigt utveckla och stärka elevernas 

lärandemiljö. Genom denna insats stärks 

rektorers förmåga att kartlägga, definiera 

och fokusera utvecklingsbehov. 

Modulens planerade innehåll: 

1. Digitalisering samhälle och skola 

2. Digitalisering och ledarskap 

3. Effektkedjan

4. Digitalisering och undervisning

5. Digitala ekosystem

6. Utvecklingsplan

Text: Annsofie Engborg.

Forskning och andra studier uppvisar dystra resultat vad gäller fortbildningsinsatsers effekt på lärares 

utveckling och likaså låg effekt på elevers resultat. Vad beror motståndet eller svårigheten på?

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi

Skolverket:

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi

Foto: Mats Högberg
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DELA MED DIG

Sfi-lärartidningen efterlyser goda 

exempel från din sfi-undervisning.

Skriv till: annsofie@textpalatset.se

Text: Ali Alabdallah 

Författare och föreläsare om integration

Fortbildning är ett unikt begrepp som 

kanske är självklar för dig som föddes 

här, men det låter intressant och tanke-

väckande för mig som föddes utomlands, 

i Syrien. Jag lärde mig detta ord (fort-

bildning) efter nästan ett års vistelse i 

Sverige. Det var inte helt enkelt för mig 

att begripa ordet »bildning«, men efter 

en tid kunde jag förstå det och även dra 

nytta av det under min integrationsresa. 

Jag har ett starkt förtroende till 

fortbildning som kan snabba på 

integrationsprocessen och höja 

kompetensen hos din målgrupp. 

Vidare har kurser berikat min egen 

resa då jag har gått i olika kurser i 

musik, dans, och språk. Och detta 

har ökat mitt språkordförråd och 

mina sociala kontakter och det 

hjälpte mig senare att få jobb ...

När fortbildning 
kopplat  till 
digitalt utanför- 
skap blir ett 
bekymmer 

K R Ö N I K A

»Hjälp kommer inte utifrån«

Glad sommar
önskar redaktionen

Läs tidigare nummer här ➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi

Vad jobbar du med just nu? 

– Jag har skrivit ny bok om strategier 

för lärande och handledning. Jag fortsätter 

att föreläsa och följer min stig att hjälpa 

pedagoger studera sin profession. Jag är 

fortfarande nyfiken på både teori och praktik. 

Skolan är nummer ett i mitt hjärta trots en 

del jobb inom näringslivet. Nyligen har jag 

intervjuat ungdomar om lärandestrategier i 

en form av talkshow. 

Hur började din bana som fortbildare?

– När jag var väldigt ung och läste pedago-

gik i Massachusetts fann jag mina förebilder 

som undervisade mer workshoporienterat.  

Vi jobbade i parsamtal med värderings-

frågor. Det här arbetssättet hade jag inte 

träffat på tidigare vare sig i high school eller 

på universitetet. 

– När jag kom till Sverige lanserade jag 

denna metod via boken Aktiva värderingar. 
Det var några år efter läroplanen -69 kom ut. 

Det fanns få idéer om hur man skulle kunna 

främja elevernas sociala och emotionella 

utveckling i samband med läroplanens inne-

håll. Min karriär som föreläsare började på 

en konferens för skolpsykologer i Jönköping 

som ledde till andra uppdrag. Lustigt nog 

ska jag föreläsa på en skolpsykologkongress 

i september i år – denna gång i Borås.

Du har skrivit många böcker – vilka är dina topp 

tre av dina egna?

– Aktiva värderingar som även har getts 

ut nyreviderad efter 40 år. Redan på sin tid 

sålde den väldigt bra. Den andra boken är ...

Text: Annsofie Engborg. Foto: Michael Steinberg.

En av Sveriges mest anlitade föreläsare inom skola är John Steinberg. Han har föreläst på nära  

nog alla skolkonferensscener och under sina 50 år i Sverige har han gett ut ett femtiotal skol- och  

undervisningsrelaterade böcker.

John Steinberg om fortbildning:

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi
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Gemensam läsning och kollegialt lärande 

Processledare och processtödjare utbildas i  
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Att utvecklas tillsammans i ett kollegium 

förutsätter att det finns något gemensamt 

att samlas kring och ett gemensamt mål 

att arbeta mot. I Nynäshamn tog lärarna 

Jonas Svartveden och Catharina Westin 

samt biträdande rektor Malin Wilje initiativ 

till gemensam läsning i kollegiet efter att 

ha uppmärksammat en bok som de tyckte 

var intressant. 

Berätta – hur presenterades idén om gemensam 

läsning, och hur mottogs den? 

– Vi hade en lärare som pilotläste boken 

och sedan tipsade oss andra. Idén med 

bokcirkel kom upp, delvis kanske eftersom 

det är ont om litteratur i andragogik och 

vuxenutbildning. Det fanns redan från början 

ett intresse att läsa specifikt om målgrup-

pen vuxna. 

Hur ser själva upplägget ut? 

– Vi började med att väldigt uppstyrda 

träffar på distans. Upplägget vi använde 

var baserat på det som redan finns färdigt 

beskrivet som förslag i boken. Eftersom 

det fortfarande var pandemi hade vi också 

träffarna på distans, men sedan kunde vi 

övergå till fysiska träffar och det förbättrade. 

Från en ganska uppstyrd form med färdiga 

frågor övergick vi med fika, caféjazz och 

en friare diskussionsform. Det fungerade 

bättre för oss. Efter ungefär fem träffar gick 

vi vidare med diskussioner om lektionsbe-

sök. Eftersom vi upplevde att inställningen 

till lektionsobservationer varierar mycket 

hade vi också här ett ganska fritt upplägg, 

där vi nog gjorde lite olika i olika par: vissa 

använde omfattande observationsformulär 

med fokus på språkutvecklande arbetssätt, 

och några utifrån att en i paret valde ut vad ...

Text: Annsofie Engborg

Under vårterminen 2022 har sfi-kollegiet på Campus Nynäshamn (det kommunala lärcentret fördelat på de tre skolformerna 

vuxenutbildning, YH och högre utbildning) haft gemensam litteraturläsning om vuxnas lärande, samtalat om läsningen, bjudit in 

författaren som föreläsare – och arbetat med kollegialt lärande. Hur kan detta höja undervisningskvaliteten och bättra resultaten? 

Text: Annsofie Engborg. Foto: Privat.

Karlshamn kommun satsar tre terminer fortbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Processle-

dare och processtödjare är utsedda i förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen att leda arbetet. 

Månadens skola: Campus Nynäshamn

Karlshamn satsar tre terminer

Under vårterminen 2022 har processledare 

och processtödjare i förskola och skola 

fortbildats för att under läsåret 2022/23 leda 

utvecklingsarbetet i språk- och kunskapsut-

vecklande arbetssätt genom workshoppar 

med samtliga pedagoger i kommunen. 

Under innevarande termin har de och skol-

ledare/rektorer deltagit i föreläsningar och 

börjat planera för hur detta ska användas i 

det kollegiala lärandet. En av processledarna 

är Anna Rönneholm som har sfi-lärarbak-

grund i Karlshamn. 

Vad skiljer processledare från processtödjare?

– Vi är fem processledare som tillsammans 

med två samordnare har det övergripande ...

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi
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Boken innehåller 
 information om vårt  
valsystem, hur det går till 
att rösta och vad som  
händer i riksdag och  
regering efter valet.  
Många personer behöver 
läsa på lätt svenska. Det 
är när du förstår vad som 
händer i samhället och  
väljer att gå och rösta, som 
du blir en del av vår  
demokrati.

Dags att rösta är en  
lättläst handbok för att  
alla ska förstå hur valet 
går till. Den är  skriven  
och utgiven av den  
lättlästa nyhetstidningen
8 Sidor.

Gratis PDF- 
bok finns på  

8sidor.se Beställ boken i nätbokhandeln  
eller på ll-forlaget.se

Lättläst bok om valet 2022

https://8sidor.se/
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Den amerikansk-grekiske organisations-

teoretikern och professorn Chris Argyris 

(1923–2013) menade att lärande var nära 

kopplat till handling och återföring av exem-

pelvis resultatet av handlingen i fråga, det 

vi till vardags kallar feedback, är det huvud-

sakliga sättet som vi lär oss. Därmed också 

sagt att ingen handling är felfri, utan snarare 

alltid föremål för någon form av förbättring. 

Övning ger färdighet bjuder talesättet.

Genom reflektion över handlingen och 

återkoppling till den handlande ges möjlighet 

att korrigera eventuella fel. Det är detta som 

också kallas för singelloop, då lärandet så att 

säga gör ett varv kring sekvensen handling 

– reflektion – handling.

Inte bara djupare och bredare kunskap, 

utan även ny kunskap kan förvärvas genom 

att söka sig utanför de befintliga referens-

ramarna i vad som följaktligen kallas dub-

belloop. Det är också i det senare och 

mer krävande skedet som en organisation 

utvecklas. I praktiken kan skillnaden mellan 

singelloop och dubbelloop vara att antingen 

kontinuerligt förbättra ett läroverks befintliga 

kursutbud alternativt att utifrån det befintliga 

kursutbudet söka luckor och arbeta mot ett 

förnyat kursutbud.

Här är det dels viktig att organisationen 

präglas av en öppen kommunikation som 

underlättar relevant och intensivt informa-

tionsutbyte. Minst lika viktigt är att det också 

är tillåtet att göra fel. Det är nämligen ur våra 

felande handlingar som vi lär oss allra mest. 

Det är också här i som skillnaden mellan 

exploatering och exploration ligger. Ett orga-

nisatoriskt lärande bör alltid sträva efter att 

vara i framkant av sitt samtida samhälles kon-

stanta flux. Det uppnås genom exploration, 

alltså utforskande av nya möjligheter. Det 

finns en stor vinning i att tillhöra de främ-

sta inom exempelvis den utbildning som är 

mest efterfrågad just nu, snarare än att vara 

den absolut bästa inom den utbildning som 

efterfrågades för tio år sedan. Det senare 

är vad som kallas exploatering ...

Kunskap inom organisationer kan naturligtvis 

anskaffas på en mängd olika sätt. Före-

tagsekonomen George P. Huber gjorde sig 

känd bland annat för sin beskrivning av kun-

skapsanskaffning genom processerna; arv, 

erfarenhet, indirekt lärande och ympning.

Eftersom alla organisationer från början 

bygger på individer, oavsett om det är grun-

darna av organisationen, eller exempelvis 

den första generationen av lärare på en 

nyöppnad skola (som kan vare sig den är 

kommunal eller privat kan betraktas som 

en organisation inom en större organisa-

tion) finns vid organisationens tillblivande 

en samlad ärvd kunskap.

I takt med att kunskapen förvaltas och förfi-

nas skapas erfarenhet. Att prova nya metodi-

ker och att utforska nya kunskaper breddar 

naturligtvis erfarenheten. Hit bör också så 

kallade metakunskaper räknas, alltså kun-

skaper om att kunna lära sig, exempelvis 

genom att applicera andra nya kunskaper 

till befintliga erfarenheter. 

Genom att studera andra organisationers 

handlande och kunskap bidrar man till det 

indirekta lärandet. Detta kallas business 

intelligence och går i princip ut på att dra 

nytta av det som man finner värdefullt ...

Organisatoriskt lärande

Ny och gammal kunskap 
– möjligheter och risker

Text: Andreas Kjörling, författare och sociolog

Att fortbilda sig ser många som en självklarhet. Några ser det som ett krav medan andra ser det som en 

rättighet. Oavsett vilket bör all fortbildning som sker inom ramen för yrkesrollen komma inte bara individen 

till nytta utan även gagna organisationen. 

Text: Andreas Kjörling, författare och sociolog. Foto: Brooke Lark.

Kunskap är inte bara värdefull. Den är också en färskvara. Att ständigt införskaffa ny kunskap är både 

krävande och ibland till och med onödigt om kunskapen redan finns inom organisationen. Hur ska man då 

tänka kring kunskap, fortbildning och lärande?

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi

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

Foto: SpecialpedagogkonsultFortbildning: Specialpedagogik

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi

Som sfi-lärare har man ofta olika grupper med många elever och arbetstiden är fylld med undervisning, 

planering, NP och betygsättning. Samtidigt behöver alla lärare ibland en paus från skolan och eleverna för 

att kunna ladda batterierna, få ny input och bli inspirerad till att använda nya metoder och material och  

inte minst för att utvecklas som lärare. Då kan fortbildning vara ett alternativ. 

Det är viktigt att fortbildningen känns 

meningsfull – motiverande, engagerande, 

inspirerande – och utgå från lärarnas 

intresse och vardag för att man som lärare 

ska kunna relatera till innehållet. Arbetsgiva-

ren måste också ge tid för lärarna att jobba 

med eventuella uppgifter i lugn och ro eller 

tillsammans med andra på skolan. 

Som specialpedagog rekommenderar 

jag fortbildning inom specialpedagogik. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(SPSM) erbjuder fortbildning inom många 

olika special-pedagogiska områden och för 

olika yrkeskategorier. Fortbildning erbjuds 

för lärare, förskollärare, fritidspedagoger, 

rektorer, elevhälsopersonal, specialpedago-

ger/speciallärare, modersmålslärare, 

studie- och yrkesvägledare inom alla 

skolformer med vuxenutbildning 

inkluderat. SPSM erbjuder kort 

eller lite längre kostnadsfri 

fortbildning inom olika 

specialpedagogiska områden  

i form av nätbaserade 

kurser, webbinarier, 

stödmaterial och 

studiepaket för 

enskilda deltagare 

eller arbetslag 

och ...

Lär dig arabiska  
på ett pedagogiskt och roligt sätt

Skulle du vilja komma igång med arabiska ord och 

fraser direkt? Jobbar du som sfi-lärare eller inom skolor 

och har du många arabisktalande elever? Då är denna 

bok något för dig! Boken fokuserar på användbara ord 

och fraser som du har nytta av i vardagen. Orden och 

fraserna skrivs med latinska bokstäver, så du slipper ta 

vägen via det arabiska alfabetet. 

Boken Vardagsarabiska är den första boken i Sverige 

som underlättar för svensktalande att lära sig vardags- 

arabiska med mycket fokus på samtal. 

»Det finns ungefär 200 000 arabisktalande i Sverige,  

och arabiska har blivit Sveriges största minoritetsspråk.  

Det är också ett av de språk som talas av flest  

människor i världen. Och det är inte så svårt!  

Det är inte omöjligt att lära sig!«      

    Ali Alabdallah

Beställ på alialabdallah.se/store

http://www.textpalatset.se/fortbildning-specialpedagogik/
http://alialabdallah.se/store
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AVSÄNDARE:
Textpalatset Sverige AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd

MOTTAGARE:
Sfi-lärare och lärare 

som undervisar på 
motsvarande kurser

Vi kan Sfi!
Är du sfi-lärare med elever som har kort studiebakgrund? Har du kört fast i dina  
arbetsmetoder eller är du stressad över hur du ska hinna planera? Känner du att  
eleverna behöver mer struktur och intressanta texter som lockar till läsning och  
samtal? Då är Språkvägen något för dig.

Nyhet! 
Tillhörande  

lärar- 
handledning!

I NÄSTA NUMMER
Nu tar vi på redaktionen ett sommaruppehåll. I nästa nummer, september 2022, är temat folkhögskola och  

folkbildning. Folkhögskolan bedriver också sfi-undervisning. Inom studieförbunden kan man studera svenska för 

nybörjare och svenska som främmande språk. Hur skiljer sig de olika utbildningarna och kurserna åt? Det ska vi 

undersöka i septembernumret. 

Jobbar du på folkhögskola eller inom folkbildningen? Hör av er till oss på redaktionen och dela med er av ert  

arbete och er verksamhet. Vi kommer gärna till dig och skriver om er skola i det kommande numret.

Skriv och berätta: 

annsofie@textpalatset.se

Teman i höst: 
September: Folkhögskola

Oktober: Lässtrategier

November: Elevaktiva arbetssätt

December: Sociala medier

https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/sprakvagen-sfi-b-upplaga-3-9789152362174/
https://www.sanomautbildning.se/sv/laromedel-sfi-sva
mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=

