
Kursbeskrivning:

Oavsett tidigare utbildningsbakgrund och kursnivå ägnar elever med svenska som andraspråk 
mycket tid åt att utveckla sina färdigheter i att förstå, uttrycka sig och kommunicera på svenska. 
Hur kan du som lärare på ett effektivt sätt stötta dina elever till ett funktionellt språk och vilka 
digitala resurser kan du med fördel använda i undervisningen för att utveckla elevernas språk? 

Med hjälp av digitala verktyg kan du för dina elever synlig- och tydliggöra språkets uttryckssätt 
och användningsområden. Eleverna får i sin tur konkreta redskap för språkanvändning utifrån 
texters och dialogers olika kommunikativa syfte och sammanhang. Användandet av digitala och 
webbaserade verktyg påverkar din undervisning positivt bl.a. genom tydlig visualisering av 
textstrukturer och språkets system, multimodalitet, variation, repetition, återkoppling, 
tillgänglighet utanför klassrummet, individanpassad stöttning och läs- och skrivstöd. Elevernas 
behov av att kunna förstå och använda digitala resurser är viktigt i ett allt mer digitaliserat 
samhälle.

Annsofie kommer att ge dig konkreta klassrumsexempel på hur du kan stötta elever med 
svenska som andraspråk i deras språkutveckling med hjälp av digitala och webbaserade verktyg. 

Kursen ger dig ny kunskap om hur digitala verktyg kan bli en integrerad del av din 
undervisning för en mer kreativ språkundervisning. Under kursen omsätts teori till 
praktik och du får lära dig använda olika digitala verktyg direkt för språkutveckling.

- Digital metodik och hur du anpassar din undervisning i en allt mer digital värld
- Hur du kan stötta eleverna med digitala verktyg i deras språkutveckling
- Hur du kan individualisera stöttning med hjälp av digitala resurser
- Redskapen varje elev behöver för att utvecklas i tal, samtal och kommunikation
- Hur du med hjälp av digitala och webbaserade verktyg medvetandegör eleven om 
språkutvecklande arbetssätt
- Hur du kan öka elevernas digitala kunskaper och användandet utav digitala resurser
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Kursledare:
Annsofie Engborg - utbildare och författare
 
Annsofie är chefredaktör för Sfi-lärartidningen och författare till boken 
Digital kompetens för sfi-lärare (2018). Hon har en lång och bred 
erfarenhet av sfi-undervisning och språkutvecklande arbetssätt med 
tydligt elevfokus.

Ur innehållet

Sagt om kursen från tidigare deltagare:

“Många goda tips på hur vi kan digitalisera undervisningen” 
“Klockrent innehåll och hög standard”

“Inspirerande! Handfasta pedagogiska tips och verktyg”

Digitala verktyg för språkutveckling
Kurs
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Datum: 8 maj 2019

Kurslokal:
Bonnier Conference Center
Torsgatan 21
Tel till kursanläggningen: 08-33 66 86

Målgrupp:
Kursen  vänder sig till dig som är sfi-lärare, 
lärare på introduktionsprogrammet, 
modersmålslärare eller modersmålsstödjare

Pedagogik:
Kursen varvar föreläsningar och diskussioner 
med reflektionsövningar individuellt och i 
grupper. Det ska vara lustfyllt och engagerande 
att delta. Kursen värdesätter den individuella 
reflektionen och den gemensamma dialogen 
mellan deltagarna så att ni kan lära av 
varandra. 

Begränsat antal platser:
För att säkra kvaliten har vi begränsat antalet 
deltagarplatser till kursen. Anmäl dig redan 
idag och säkra din plats.

Kursintyg:
Efter genomförd kurs erhålls ett kursintyg av
Integrationsforum.

Anpassad utbildning för din organisation:
Vill du ha högsta möjliga effekt av din 
utbildning? De flesta av våra befintliga 
utbildningar kan genomföras internt för just 
din organisation. Vi kan också utarbeta och 
skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med 
dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie 
utbud. Efter att vi utrett era behov föreslår vi 
lämpliga utbildningsledare och ger er 
referenser.

Ni väljer själva tid och plats för utbildningen. 
Innehåll och upplägg  anpassas utifrån era 
behov och önskemål. Kostnadseffektivt 
alternativ där fler av era medarbetare kan 
utbildas samtidigt.

Pris Pris Spara

Bokning senast 15 mars 3990 kr 1000 kr
Bokning efter 15 mars 4990 kr

Kursavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe 
och digital dokumentation. 

Ta med egen dator, surfplatta eller smartphone då 
denna utbildningsdag bygger på ditt deltagande.

Schema över dagen:
08.30 Registrering
09.00 Kursen inleds
11.30 Lunch
16.00 Avslutning

Under dagen bryter vi för kaffe på för- och eftermiddagen

Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera 
Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning senast  14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på  fakturerat belopp med 
avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en 
kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före 
konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. I det fall Integrationsforum ställer in ett event/evenemang krediteras du 100 % av det 
inbetalda beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i programmet.

Anmäl dig till kursen:

www.integrationsforum.se/anmalan

kundtjanst@integrationsforum.se

Tel: 08-199 409

Kursen arrangeras av Integrationsforum. 

Om Integrationsforum:
Vi på Integrationsforum har mångårig erfarenhet av att 
arrangera konferenser och kurser. 

Integrationsforum är genom våra kvalitativa 
konferenser och kurser Sveriges främsta 
utbildningsanordare för dig som arbetar med 
integration, flyktingmottagning, mångfald och kultur. 

Genom våra utbildningar kan vi hjälpa dig och din 
organisation med att hantera utmaningar och prestera 
goda resultat. Vår ambition är att alla våra deltagare och 
samarbetspartners ska vara 100 % nöjda och välja att 
återkomma.


