
   Talare

Gnosjö kommun
Sabina Björn Petersson
Sfi-lärare
Katri Strömberg
Sfi-lärare
Dorota Vestlund
Sfi-lärare

Hyllie Park Folkhögskola
Elisabet Mörnerud
Verksamhetsledare sfi
Abdulkhadir Mohamed
Modersmålslärare

Stockholms stad
Martin Bortz 
SVA-lärare
Andrea Bengtsson 
SVA-lärare
Jesper Lindstrand 
Yrkeslärare

Frida Johansson Metso
Leg. psykolog

Ivana Eklund
Sfi-lärare, utbildare & läromedelsförfattare

MÅLGRUPP:
Konferensen vänder sig till lärare och 
pedagogisk personal inom: 
- Sfi
- Vuxenutbildning
- Folkhögskola 
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Lär dig: 

• Modersmålsbaserad undervisning som ger
 snabbare progression för elever utan skolbakgrund

• Undervisningsmetoder som underlättar
 språkinlärningen för traumatiserade eleverna

• Hur man bedriver en framgångsrik sfi undervisning
 med små resurser

• Undervisa med formativ arbetssätt och bedömning

• Hur man skapar ett kollegialt samarbete mellan
 yrkes- och sfi-lärare

24 oktober, 2017 
Folkets Hus, Stockholm City Conference Centre

 
Årets viktigaste utbildningsdag för lärare och

pedagogisk personal inom sfi

Ivana Eklund:
Sfi-lärare, utbildare & 
läromedelsförfattare

Arrangör:

 
Anmäl dig idag
Fåtal platser kvar

 
Hyllie Park Folkhögskola:
Elisabeth Mörnerud
Verksamhetsledare sfi

Utställare:

Fullsatt senast. Anmäl er redan idag. 
www.integrationsforum.se/anmalan

Lärare



Språket är nyckeln till integration. Flera studier visar att språkkunskaper är avgörande, både för att klara sig på arbetsmarknaden 
och i samhället i stort. Nyanlända som läst klart sfi klarar sig betydligt bättre på arbetsmarknaden jämfört med dem som valt att 
inte läsa enligt statistik från SCB.

Hur man bedriver sfi-undervisning varierar kraftigt mellan skolor och kommuner. Du som sfi-lärare har krav på dig att ge varje 
nyanländ elev rätt pedagogiska förutsättningar för att utveckla språket. Samtidigt ska du inspirera eleverna att känna motivation 
och även ge dem en grundläggande samhällsförståelse. Har du rätt verktyg för att ge varje enskild elev bästa tänkbara utbildning? 

På denna lärorika heldagskonferens kommer du få de verktyg du söker för att skapa en lärande skolmiljö där flerspråkighet och 
mångfald ses som en tillgång.

Konferensens innehåll:

• Frida Johansson Metso visar undervisningsmetoder som  underlättar språkinlärningen för traumatiserade elever.
• Med konkreta klassrumsexempel visar Ivana Eklund hur du kan utveckla din undervisning med formativa arbetssätt.
• Gnosjö kommun visar hur man med nytänkande och samarbete kan bedriva sfi-undervisning på mindre ort.
• Omtalade Hyllie Park Folkhögskola ger dig praktiska tips och verktyg på hur du lyckas med svenska läs- och 
 skrivinlärningen för lågutbildade och analfabeter.
• Stockholms stad presenterar hur yrkes- samt sfi-lärare i ett kollegialt samarbete kan formulera både de yrkesmässiga  
 och språkliga målen för yrkes-sfi. 

Ta chansen och passa på att få  konkreta och praktiska tips samt strategier för ert utvecklingsarbete, skapa värdefulla kontakter 
och utbyt erfarenheter med kollegor och experter från hela landet. 

Kontakta oss på kundtjanst@integrationsforum.se och anmäl dig redan idag för att säkerställa din plats på årets viktigaste 
sfi konferens för dig som är lärare eller pedagogisk personal. 

Väl mött den 24 oktober. 

Mohamed Elmi
Projektledare Integrationsforum
e-post: mohamed.elmi@integrationsforum.se
telnr: 070-7240570
www.integrationsforum.se

Varför ska du gå på SFI-forum?

- Lär dig av framgångsrika skolor och verksamheter som lyckats med sf-undervisningen
- Utveckla din undervisningmetod med formativa arbetssätt samt formativ bedömning
- Ta del utav den senaste forskningen och kunskapen om hur man förbättrar språkinlärningen
- Nätverka, knyta kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor och experter från hela landet

Sagt om tidigare SFI-Forum:

“Jag fick en riktig kick, och åkte hem fylld av bekräftelse och inspiration! ”
Annika Lidberg, Kalmarsunds Gymnasieförbund

“En SFI-dag som visade på bra exempel”
Inger Löfberg, Östersunds kommun

“Inspirerande och intensivt”
Lana Svabe, AlphaCe

“En mycket bra mötesplats för hela Sverige”
Noomi Gustavson, Linköpings kommun

“Lärare inspirerar varandra på ett praktiskt och fördjupande sätt”
Josefin Finer, Folkhögskolan i Angered

www.integrationsforum.se

Lärare



08.15 Registrering och morgonkaffe
09.15 Ordförande öppnar konferensen 
Kowsar Aden, Nabad Consulting

EXPERTANFÖRANDE:
09.20 Så förbättrar du inlärningen för traumatiserade 
elever
Elever som upplevt krig och flykt riskerar att utveckla minnes- och 
koncentrationsproblem som kraftigt försvårar inlärningen. De kan 
också ha svårt att känna tillit till sin lärare och sina klasskamrater och 
uppleva klassrumssituationen som ångestfylld. Hur hjälper vi dem på 
bästa sätt? 

• Hur påverkar trauma inlärning, koncentration och minne? 
• Undervisningsmetoder som underlättar elevernas inlärning

Frida Johansson Metso, Leg. psykolog

Traumapsykologen Frida Johansson Metso har tidigare arbetat 
på Röda Korsets center för tortyrskadade flyktingar. Under detta 
anförande kommer hon att ge dig konkreta verktyg och råd 
som du kan använda i klassrummet när du möter elever med 
koncentrationssvårigheter..

10.20 Förmiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE:
10.50 Utveckla din undervisning med formativa arbetssätt
• Hur du bygger upp din undervisning utifrån tre centrala frågor: 
 - Var befinner sig eleven nu? 
 - Vart är eleven på väg? 
 - Hur ska eleven ta sig dit?
• Hur du förändrar din sfi-undervisning med hjälp av fem strategier för 
formativ bedömning
• Praktiska tips på digitala resurser som stödjer formativa arbetssätt

Ivana Eklund, Utbildare och läromedelsförfattare

Att undervisa formativt handlar mer om ett pedagogiskt synsätt än 
en metod. Utifrån konkreta klassrumsexempel ger dig Ivana Eklund 
både en kort teoretisk bakgrund till bedömning för lärande, en 
inspiration till att utveckla din egen undervisning och tips på hur du 
kan använda dig av digitala resurser.

11.50 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL:
12.50 Nytänkande och samarbete – sfi undervisning på 
mindre ort
• Så bedriver vi en framgångsrik sfi undervisning med små resurser
• Metoder och verktyg som ökar elevernas muntliga kommunikation i 
sin vardag
• Hur kan vi förbereda eleverna för arbetsmarknaden med 
yrkesinriktad sfi?

Sabina Björn Petersson, Sfi-lärare, Gnosjö kommun
Katri Strömberg, Sfi-lärare, Gnosjö kommun
Dorota Vestlund, Sfi-lärare, Gnosjö kommun

Sfi undervisningen i Gnosjö kommun ligger i framkant där 
verksamheten är under ständig utveckling. Med bidrag från Skolverket 
har Gnosjö satsat på ett kommunikationslyft - en modell för ökad 
muntlig kommunikation i vardag och arbetsliv för eleverna samt 
yrkesinriktad sfi utbildning. Under detta anförande får du höra hur 
man kan bedriva en framgångsrik sfi verksamhet på mindre ort.

13.50 Eftermiddagskaffe och nätverkande

24 OKTOBER 2017
PRAKTIKFALL:
14.20 Flerspråkighet och modersmål i undervisning för 
elever med kort eller ingen utbildningsbakgrund
• Modersmålsbaserad sfi-undervisning ger snabbare progression i 
språkinlärning och läs- och skrivinlärning
• Vilka kunskaper behöver lärare, rektorer och skolpersonal för att 
undervisa elever utan skolbakgrund 
• Status, identitet, kultur och relationer som grund för 
språkutveckling 

Elisabet Mörnerud, Verksamhetsledare sfi, Hyllie Park 
Folkhögskola
Abdulkhadir  Mohamed, Modersmålslärare, Hyllie Park 
Folkhögskola

Sfi-utbildningen på Hyllie Park Folkhögskola i Malmö har 
av Skolverket lyfts fram som ett gott exempel för andra sfi-
utbildningar. Här har skolan inriktat sig på elever med kort eller 
ingen utbildning. Hyllie Park Folkhögskola har lärare som talar 
samma språk som eleverna och undervisar i svenska med hjälp av 
modersmålet. Vilket påskyndar språkinlärningen. Speciellt för de 
studerande med kort utbildningsbakgrund.

PRAKTIKFALL:
15.20 Kollegial samverkan i lärarlaget för en snabbare väg 
ut till arbetslivet 
• Så har vi utformat YFI, yrkesutbildning med integrerad 
språkutbildning för invandrare, med tydliga pedagogiska mål 
• Så skapar yrkes- och andraspråkslärare ett kollegialt samarbete 
och arbetssätt där eleverna upplever studierna som meningsfulla

Martin Bortz, SVA-lärare, Stockholms stad
Andrea Bengtsson, SVA-lärare, Stockholms stad
Jesper Lindstrand, Yrkeslärare, Stockholms stad

Stockholms stad bedriver projektet YFI (Yrkesinriktning med
integrerad språkutbildning för invandrare) som syftar till att 
utveckla ett undervisningssätt som innebär en helt integrerad 
språk- och yrkesutbildning för vuxna invandrare. Denna 
utbildningsmodell innebär att andraspråkslärare och yrkeslärare 
tar ett gemensamt ansvar för planering och genomförande av 
utbildningen där målen för yrkesutbildningen är styrande för vilka 
språkliga mål eleverna ska uppnå.

16.20  Ordföranden avslutar konferensen

Anmäl dig idag!
- Fåtal platser kvar
www.integrationsforum.se/anmalan

www.integrationsforum.se

Se även vår andra konferens inom sfi:
- SFI-Forum Etablering 25 oktober

med fokus på utvecklingsfrågor samt yrkes-sfi

http://www.integrationsforum.se/sfietablering

Separat bokningsbar kurs 25 oktober:
- Digitala och webbaserade verktyg för 
språkutveckling utifrån genrepedagogik och 
cirkelmodellen

- Se längst bak i broschyren sida 5-6

Lärare



SFI-Forum Lärare:  24 oktober 2017

Konferenslokal: 
Folkets Hus - City Conference Centre
Barnhusgatan 12-14
Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-506 166 00

Pris Pris

Konferens 4990 kr

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

SFI-Forum Lärare arrangeras utav Integrationsforum. Vi på Integrationsforum har mångårig erfarenhet 
av att arrangera konferenser och kurser.  Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling 
jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser, kurser och seminarier inom integration, mångfald 
och flyktingmottagning.

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.

3 sätt att anmäla sig till SFI-Forum Lärare:

www.integrationsforum.se/anmalan

kundtjanst@integrationsforum.se

Tel: 070-7240570

Integrationsforum  - kompetensutveckling  för dig som arbetar med integration, flyktingmottagning och mångfald

www.integrationsforum.se

Du missar väl inte kursen?
- Digitala och webbaserade verktyg för språkutveckling - 25 oktober.
- Utifrån genrepedagogik och cirkelmodellen.
- Se längst bak i broschyren.

Lärare

Fullsatt senast!
Anmäl dig redan idag 
och säkra din plats!



SFI-Forum Lärare:  24 oktober 2017

Konferenslokal: 
Folkets Hus - City Conference Centre
Barnhusgatan 12-14
Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-506 166 00 Kursbeskrivning:

Oavsett tidigare utbildningsbakgrund och kursnivå ägnar elever med svenska som andraspråk mycket tid 
åt att utveckla sina färdigheter i att uttrycka sig i skrift. Hur kan du som lärare på ett effektivt sätt stötta 
dina elever på deras väg mot skrivmålen och vilka digitala resurser kan du med fördel använda i 
undervisningen i samband med skrivandet? 

Med hjälp av genrepedagogik och cirkelmodellen kan du för dina elever synlig- och tydliggöra språkets 
olika system i skrift. Genrepedagogik är en pedagogisk modell som ger dig som lärare struktur och stöd 
i undervisningen och verktyg för stöttning av elever på alla nivåer inom sfi. Eleverna får i sin tur konkreta 
redskap för språkanvändning utifrån texternas olika kommunikativa syfte och sammanhang. 
Användandet av digitala och webbaserade verktyg under cirkelmodellens fyra faser 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.

Ivana Eklund kommer att ge dig konkreta klassrumsexempel på hur du kan stötta elever med svenska 
som andraspråk i deras skrivutveckling med hjälp av genrepedagogikens cirkelmodell och digitala och 
webbaserade verktyg. 

Föreläsning varvas med samtal, reflektioner och gruppdiskussioner. Ta med egen dator, surfplatta eller 
smartphone då denna utbildningsdag bygger på ditt deltagande.

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 utifrån genrepedagogik och 
cirkelmodellen.

- Hur du kan stötta eleverna på bästa sätt i deras skrivutveckling
- Hur du kan individualisera stöttning med hjälp av digitala resurser
- Vilket arbetssätt kan utmana eleverna kognitivt?
- Redskapen varje elev behöver för att utvecklas i tal och skrift
- Vad genrepedagogik och cirkelmodellen med sina fyra faser handlar om
- Hur du kan göra cirkelmodellen mer effektiv med hjälp av digitala och webbaserade verktyg
- Hur du med hjälp av digitala och webbaserade verktyg kombinerar genrepedagogikens
cirkelmodell med formativa arbetssätt

25 OKTOBER 2017

Kursledare:

Ivana Eklund - utbildare och läromedelsförfattare
 
Ivana är välkänd bland sfi-lärare för sitt sätt att använda sig av digitala 
och webbaserade verktyg i sfi-undervisningen och för sina inspirerande 
och klassrumsnära föreläsningar.

Ur innehållet

Digitala & webbaserade
verktyg för språkutveckling

Kurs



Integrationsforum - kompetensutveckling för dig som arbetar med integration, flyktingmottagning och mångfald

www.integrationsforum.se

Datum: 25 oktober 2017

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

Pedagogik:
Kursen varvar föreläsning 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 de 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.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Pris Pris

Kurs 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.

Kurslokal:
Folkets Hus, Stockholm City Conference Centre
Barnhusgatan 12-14, Stockholm
Tel till kursanläggningen: 08-506 166 00

Schema över dagen:
08.30 Registrering
09.00 Kursen inleds
12.00 Lunch
16.30 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: 070-7240570

Kursen arrangeras av Integrationsforum. 


