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

• Utforma framgångsrik sfi-undervisning anpassad till 
illitterata och kortutbildade

• Utveckla elevers skriftliga och muntliga förmåga med 
genrepedagogikens cirkelmodell

• Skapa kollegial samverkan mellan sfi- och yrkeslärare 
för elevers snabbare etablering på arbetsmarknaden

• Utforma undervisning anpassad till elever som lider 
av trauma 

Årets viktigaste utbildningsdag för lärare och
pedagogisk personal inom sfi

7 november, 2018 
Folkets Hus, Stockholm City Conference Centre

Efterfrågat anförande:
Margareta Mörling
Sfi-lärare, utbildare & 
läromedelsförfattare

Arrangör:

 
Eskilstuna kommun:
Camilla Nilsson
Sfi-lärare & läromedelsförfattare 

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

Lärare

 
Anmäl dig idag!
Fåtal platser kvar

Utställare:



Med rekordmånga elever som läser sfi är betydelsen av utbildningen större än på länge. Språket är viktigt för människors 
möjligheter att komma in i samhället och arbetslivet. Forskning visar att den effektivaste inlärningen och bästa resultaten går att 
uppnå genom att eleverna erbjuds både undervisning och många varierande möjligheter till social interaktion på 
andraspråket. 

Flexibiliteten i utbildningen skapar möjligheter för den enskilde eleven men bidrar till en förstärkt utmaning för dig som lärare. 
Samtidigt ställs krav på lärare att även anpassa undervisningen till det kontinuerliga intaget och se till att både gamla och nya 
elevers behov tillfredsställs. I dagsläget råder det en bristande likvärdighet mellan förutsättningar för olika kommuner och 
sfi-skolor i landet. Att lyckas med sfi-undervisningen är en stor utmaning. 

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

Konferensens innehåll:

• Med konkreta undervisningsexempel berättar efterfrågade Margareta Mörling om klassrumsundervisning för 
 analfabeter och elever med kort eller ingen utbildning.
• Röda korset visar undervisningsmetoder som underlättar språkinlärningen för traumatiserade elever.
• Lyssna till Camilla Nilsson som berättar om hur du med hjälp av genrepedagogikens cirkelmodell kan anpassa 
 undervisningen till det kontinuerliga intaget och samtidigt tillgodose elevernas behov.
• Ta del av Sjöbo kommuns framgångsrika arbete med yrkes-sfi och en kollegial samverkan som lett till bättre 
 kommunikation i  lärarlaget samt snabbare etablering på arbetsmarknaden för eleverna.

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 
konferens  för lärare och pedagogiskt personal inom sfi.

Väl mött den 7 november!

Frida Meinking
Projektledare Integrationsforum
telnr: 073-388 22 73
e-post: frida.meinking@integrationsforum.se

Varför ska du gå på SFI-Forum Lärare?

- Lär dig av framgångsrika sfi-lärare och verksamheter som har lyckats med sfi-undervisningen
- Utforma undervisning anpassad till det kontinuerliga intaget och som tillgodoser elevernas behov
- Få konkreta undervisningsexempel på hur du kan anpassa undervisningen till analfabeter och kortutbildade
- Utveckla undervisning som är anpassad till elever som lider av trauma
- Nätverka, knyt kontakter och utbyt erfarenheter med kollegor och experter från hela landet 

Sagt om vår tidigare SFI-Forum Lärare:

“Oerhört viktigt för alla SFI-lärare i Sverige att delta på SFI-Forum för att bättre kunna förstå sina möjligheter och 
sitt ansvar som SFI-lärare.” 
Sven-Åke Falkeby, Gnosjöandans Kunskapscentrum

“Jag kan använda allt jag lärt mig i klassrummet som sfi lärare!”
Helene Carlind, Trosa kommun

“Inspirerande och lärorik!”
Gudrun Majvorsdotter, Vetlanda kommun

“En dag som gav kunskap och inspiration.”
Anette Carlsson, Vetlanda kommun
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08.15 Registrering och morgonkaffe
09.15 Ordförande öppnar konferensen 

EFTERFRÅGAT EXPERTANFÖRANDE : DEL 1
09.20 Undervisa illitterata och kortutbildade
En stor andel nyanlända som läser sfi är illitterata  och kan varken 
läsa eller skriva när de påbörjar sina sfi-studier. Att anpassa 
undervisningen till målgruppen är för många skolor och lärare en 
utmaning. 

• Undervisa i läsinlärning för illitterata
• Pedagogiska verktyg för det praktiska arbetet i klassrummet
• Praktisk grammatik för illitterata och kortutbildade

Margareta Mörling, Sfi-Lärare och författare, Stockholm stad

Margareta Mörling har arbetat som sfi-lärare för illitterata  i elva år, på 
IVK-Gymnasiet (språkintroduktion) i tio år samt FA-Centret i Akalla. 
Idag är Margareta en uppskattad föreläsare samt författare till 
böckerna Färgresan, Framåt A, Omvärldskunskap och Att undervisa 
Analfabeter.

10.20 Förmiddagskaffe och nätverkande

EFTERFRÅGAT EXPERTANFÖRANDE: DEL 2
10.50  Utforma undervisning för elever som lärt sig 
läsa
• Praktiska tips för hur du fortsätter arbetet med elever som lärt sig 
läsa
• Tips på övningar i klassrummet som ökar elevernas läsförståelse
• Så kan du arbeta med ”omvärldskunskap” i klassrummet

Margareta Mörling, Sfi-Lärare och författare, Stockholm stad

Margareta Mörling har arbetat som sfi-lärare för illitterata i elva år, på 
IVK-Gymnasiet (språkintroduktion) i tio år samt FA-Centret i Akalla. 
Idag är Margareta en uppskattad föreläsare samt författare till 
böckerna Färgresan, Framåt A, Omvärldskunskap och Att undervisa 
Analfabeter.

11.50 Lunch och nätverkande

RÖDA KORSET:
12.50 Anpassa undervisningen till elever som lider 
av trauma

• Hur påverkas språkinlärningen av trauma? 
• Praktiska tips på hur du kan utforma undervisningen anpassad till 
elever som lider av trauma
• Metoder för att anpassa klassrummet till elever som upplevt 
traumatiska händelser

Marianne Alenius , Psykolog, Röda korset

Psykologen Marianne Alenius jobbar på Röda Korsets center för 
tortyrskadade flyktingar. Under anförandet kommer hon ge  tips och 
råd för hur du bemöter sfi-elever som lider av trauma. 

13.50 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL:
14.20 Kollegial samverkan mellan sfi- och 
yrkeslärare

7 NOVEMBER 2018
• Så samverkar sfi- och yrkesläraren för snabbare språk- och 
yrkesinlärning
• Framgångsrika exempel från yrkes-sfi i Sjöbo kommun
• Från teori och praktik till anställning

Marie Edvardsson-Hammar,Yrkeslärare, Sjöbo kommun
Anna-Maria Richard, Sfi-lärare, Sjöbo kommun

Yrkes-sfi är en modell där yrkesutbildning kombineras med 
sfi-undervisning. Verksamheten är ett samarbete mellan alla 
skånska kommuner, Sölvesborg, kompetenssamverkan Skåne, 
Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen 
Skåne, Lärosäten Syd och Regions Skåne.

PRAKTIKFALL:
15.10 Utveckla elevernas skriftliga och muntliga 
förmåga med genrepedagogikens cirkelmodell
Genrepedagogikens modell syftar till att stegvis, med hjälp av en 
explicit undervisning, stötta eleverna att utveckla inte bara sitt 
vardagsspråk utan även ett effektivt skolspråk. Modellens fyra faser 
ger eleverna den stöttning och vägledning som behövs för att kunna 
strukturera egna texter och utveckla sitt skrivande

• Så bedriver du varierande undervisning anpassad till det 
kontinuerliga intaget där alla elever får nödvändig repetition 
• Struktur och stöd i din undervisning som utvecklar både elevernas 
skriftliga och muntliga språk
• Så kan du visa på elevernas progression med hjälp av 
cirkelmodellen
• Ta del av elevexempel kopplade till kunskapskraven

Camilla Nilsson , Sfi-lärare, Eskilstuna kommun 

Camilla Nilsson är sfi-lärare och har lång erfarenhet av att 
undervisa nyanlända. 2016 skrev hon tillsammans med Ulrika 
Ekblad och Caroline Söderqvist boken Språkvägen A.

16.10  Ordföranden avslutar konferensen
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Anmäl dig idag!
 - Fåtal platser kvar
www.integrationsforum.se/anmalan

Se även vår andra konferens inom sfi:
- SFI-Forum Etablering 6 november
med fokus på verksamhet- och utvecklingsfrågor
http://www.integrationsforum.se/sfietablering



SFI-Forum Lärare:  7 november 2018

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

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: 08-199 409

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

www.integrationsforum.se

Lärare

Pris Pris

Konferens 4990 kr

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

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


