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Vi utvecklar Sveriges viktigaste människor!

Synliggöra lärandet 
- för effektivare undervisning i klassrummet

INNEHÅLL
Vikten av medvetenhet i lärprocessen
• Vad menas med kritiska faktorer för elevernas 
lärande?
• Läraren och undervisningen i fokus
• Elevens lärande som grund för mitt eget 

lärande

Vägen mot en ny undervisningspraktik
• Vad är ”synligt lärande” och varför är det viktigt 

för lärandeprocessen?
• Hur stämmer detta in på BFL – bedömning för 

lärande? 
• Elevens utmaningar som utgångspunkt för att

förändra min undervisningspraktik  

Strategier för att skapa ett ”synligt lärande” i 
klassrummet
• Så här skulle ”synligt lärande” kunna se ut, både 
  i klassrum och lärargrupp
• Metoder för att utveckla undervisningsprakti-
ken tillsammans
• Rätt typ av systematik i utvecklingsarbetet

SYFTE
Att genom ”Synligt lärande” sätta fokus på 
konkreta undervisningsstrategier i klassrummet 
för att därigenom göra undervisningen så effektiv 
som möjligt och se till att lärare och elever får ut 
mesta möjliga av skolan. 

Vad är egentligen ”synligt lärande” och hur skapar vi förutsättningar i klassrummet för att göra undervis-ningen 
effektiv och nå ett framgångsrikt lärande? Vilka förhållningssätt och strategier leder lärandet framåt? Det 
handlar om att skapa en ökad medvetenhet och ett språk kring de mekanismer som gör att eleven får syn på och 
leder sitt eget lärande. Vad fungerar bra och mindre bra för er och era elever? Vi ger er kollegiala metoder för att 
upptäcka, undersöka och utveckla er undervisningspraktik.

• Gymnasielärare
• Skolledare
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  KONTAKTA OSS  FÖR MER INFORMATION  OCH BOKNINGMEDLEM I SAUF

Lärarfortbildning AB 
Box 120 60 • 102 22  Stockholm • 08-737 68 00
info@lararfortbildning.se • www.lararfortbildning.se

UPPDRAG
GYMNASIESKOLA

Lärarfortbildning AB är 
medlem i Sauf, Sveriges 
Auktoriserade utbildnings-
företag. www.sauf.se

GENOMFÖRANDE
Utbildningen bygger på teori, dialog och reflek-
tion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i 
vardagen. 

BESTÄLL UPPDRAGSFORTBILDNING
Låt oss komma till dig och utbilda dina pedago-
ger i din skola eller kommun. Uppdragsutbild-
ning är den i särklass mest fördelaktiga utbild-
ningsformen vi kan erbjuda dig, både ekonomiskt 
som verksamhetsmässigt. 

Du kan skräddarsy innehåll och upplägg exakt 
efter era behov. Effekten av att hela gruppen 
utbildas tillsammans i den här formen är opti-
mal. Deltagarna får samma input och kunskap 
samtidigt vilket gör att de direkt kan gå ut och 
tillämpa den nya kunskapen i den egna verksam-
heten. Du kan i samråd med våra utbildare dela 
upp eller bygga på en uppdragsutbildning precis 
som du vill.

Tveka inte att kontakta oss för mer information 
och prisuppgift.

SPECIALISTER PÅ SKOLUTVECKLING
Lärarfortbildning är sedan 25 år Sveriges ledande 
leverantör av kvalificerad kompetensutveckling 
för dig som arbetar inom fritidshem, grundskola
och gymnasieskola. Vår målgrupp är pedagoger, 
lärare, skolledare, arbetslag och hela kommuner. 

Hos oss möter du Sveriges främsta utbildare. 
Människor med rätt kompetens och stor erfaren-
het från din verklighet. Människor som brinner 
för sina uppgifter, känner ett personligt enga-
gemang och förenar de senaste forskningsrönen 
med egen beprövad erfarenhet. Vi utvecklar 
Sveriges viktigaste människor - välkommen att 
bli vår utbildningspartner!

Ulrica Heinrici
08-737 67 45
ulrica.heinrici@
lararfortbildning.se

Åsa Källsten
08-737 65 70
asa.kallsten@
lararfortbildning.se


