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Inspireras av: 

• Modeller och verktyg för en effektiv uttalsundervisning

• Sveriges mest lättlästa författare som visar hur du skapar
 läslust hos vuxna

• Enkla och roliga digitala övningar som främjar motivation och
 eget studieansvar

• Hur prestigelöst samarbete mellan sfi och yrkesvux
 skapar vägar till jobb

• Samt aktuellt från Skolverket 

Årets viktigaste utbildningsdag för lärare och pedagogisk 
personal inom sfi och vuxenutbildning

15 oktober 2019 
Bonnier Conference Centre, Stockholm
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Anmäl dig idag

Begränsat antal platser 
 

Utställare:



Antalet nyanlända till Sverige har stadigt minskat sedan toppnoteringarna under åren 2015-2016. Samtidigt upplever man på 
många håll att andelen nyanlända helt utan, eller med mycket kort skolbakgrund har ökat. Det krävs nya metoder i yrkesutbildning 
och sfi för att möjliggöra kommunernas målsättning om ökad integration och kortad väg mot självförsörjning.  Allt detta skapar 
nya möjligheter och utmaningar för er lärare i sfi och yrkessvenska. 

Genom att dela och ta del av varandras arbetssätt, behov och framgångar kan idéer för nya samarbeten uppstå. 
Vuxenutbildningen står enligt SKL inför många utmaningar framöver, bland annat när det gäller lärarbristen och arbetet med att 
anpassa vuxenutbildningen mot målgruppens behov.

Hur kan du som lärare möta varje elevs behov, utifrån dennes utbildningsbakgrund, psykosociala situation och önskemål om jobb 
och/eller vidare studier? Hur gör du allt detta på ett roligt och lustfyllt sätt, inte bara mer effektivt?

I den fjärde upplagan av SFI-Forum Lärare får du verktyg och inspiration för att skapa en lärande klassrumsmiljö för ökad
 språkinlärning och motivation.

Konferensens innehåll:

• Skolverket presenterar aktuell information om pågående arbeten för sfi och yrkesutbildning
• Liv Linjer Fridefors, Halmstads kommun,  delar med sig av sina metoder för uttalsträning grundat på forskning i fonetik
• Norrköpings kommun presenterar konkreta undervisningsexempel med digitala övningar för elevers ökade motivation
 och delaktighet, både i och utanför klassrummet
• Sundsvalls kommuns framgångar genom samundervisning i yrkessvenska tillsammans med upphandlade yrkeslärare 
• Nyköpings kommun ger dig nya insikter i vad som påverkar inlärning och motivation hos vuxna med 
 koncentrationssvårigheter 
• Sfi-lärare från Eslövs kommun som använder skönlitteratur i undervisningen redan på studieväg 1
• Lyssna till Maria Rydell, Högskolan Dalarnas spännande undersökning av sfi-elevers syn på språkinlärning

Passa på att få del av konkreta, praktiska tips och strategier för ert utvecklingsarbete. Skapa nya värdefulla kontakter och utbyt 
samtidigt 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 15 oktober!

Monique Martin
Projektledare Integrationsforum
telnr: 0765-878659
e-post: monique.martin@integrationsforum.se

NYTT FÖR I ÅR!

Två valbara spår under konferensdagen

Första anförandet på morgonen är gemensamt. Därefter kl 10.50 till  kl 14.20, väljer du vilket spår du vill 
delta på och som passar ditt läraruppdrag bäst. Föreläsningarna är uppdelade utifrån elevernas studi-
enivå; kurs A-B och kurs C-D. Konferensdagen avrundas sedan med två gemensamma föreläsningar.

Varför ska du gå på SFI-Forum Lärare?

- Uppdatera dig om Skolverkets arbete med sfi och yrkesutbildningar
- Bidra till ökad självkänsla och progression hos eleverna genom inspiration från andra lärares exempel
- Utveckla undervisningen för analfabeter och elever med kort eller ingen utbildningsbakgrund
- Upptäck hur enkelt du kan sadla om från analog till digital undervisning. Hitta forum för delning och 
samverkan av befintliga, digitala lektionsplaneringar

www.integrationsforum.se

Lärare



08.15 Registrering och morgonkaffe
09.15 Ordförande öppnar konferensen 

SKOLVERKET
09.20 Information om sfi och yrkesutbildning
• Framgångsfaktorer kring Sfi i kombination med yrkesutbildning
• Yrkespaket och lärlingsutbildning
• Undervisning för personer med kognitiva funktionsnedsättningar 
• Planera och genomför övergångar mellan skolor, yrkespraktik och olika utbildningsformer 
• Sfi i kombination med kurser på grundläggande och gymnasial nivå komvux
• Kartläggningsmaterial för grundläggande litteracitet för vuxna

Sylvia Lindqvist, Undervisningsråd, enheten för skola och arbetsliv, Skolverket
Riikka Tilja, Undervisningsråd, enheten för vuxenutbildning, Skolverket

10.20 Förmiddagskaffe och nätverkande

15 OKTOBER 2019
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Lärare

VALBART SPÅR 1 
PRAKTIKFALL
10.50 Modeller och verktyg för uttalsundervisning
• Få inspiration och användbara verktyg till din uttalsundervisning
• Låt eleverna lyckas direkt! Uttalsundervisning från första lektionen i 
svenska
• Lättbegripligt uttal genom effektiv uttalsundervisning med 
basprosodi och vokalljud som grund
• Teoretiskt underbyggda idéer varvas med konkreta tips på 
lektionsupplägg och elevövningar

Liv Linjer Fridefors, leg logoped & lärare, Halmstads kommun

11.50 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL
12.50 Kan analfabeter motiveras att läsa ut en hel 
bok?
• Ta vuxenstuderande i svenska på allvar, använd lättläst 
vuxenlitteratur 
• Hur skapar du läslust hos vuxna som aldrig har kunnat läsa en 
bokstav tidigare?
• Varför är det så viktigt med läroböcker som har relevant innehåll för 
vuxna?
• Få tips på hur du kan introducera skönlitterära texter i
undervisningen redan på studieväg 1

Eva Thors Rudvall, sfi-lärare och författare, Eslövs kommun

VALBART SPÅR 2
PRAKTIKFALL
10.50 Arbeta språkutvecklande med digitala 
verktyg helt utan förkunskaper
• Hur lär jag mig att hitta färdiga bra verktyg, istället för att behöva 
skapa nya?
• Vad innebär digital kompetens enligt läroplanen?
• Hur ökar jag interaktionen i klassrummet?
• Hur gör jag lektionerna mer autentiska och därmed mer 
motiverande?

Maria Rådstam, Sfi-lärare & IKT-pedagog, Komvux Norrköping

11.50 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL
12.50 Prestigelöst samarbete mellan sfi och 
yrkesvux skapar vägar till jobb

• Sfi-lärare undervisar på yrkeslärarnas teorilektioner och i 
yrkesaktörernas lokaler
• Språkstöd direkt på plats befäster elevens kunskaper
• Öka anställningsbarheten och deltagarnas förutsättningar att lyckas 
med utbildningen

Gun Karlsson, yrkesspråklärare, Sundsvalls kommun
Eva Mälarfors, yrkesspråklärare, Sundsvalls kommun
Martin Eriksson, Yrkeslärare, Sundsvalls kommun

13.50 Eftermiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE:
14.20 Sociala perspektiv på vuxnas andraspråksinlärning
• Att lära sig svenska betraktas som något eftersträvansvärt av sfi-elever – men vad innebär det att vara en kompetent språkbrukare? 
• Hur påverkar erfarenheter, relationer och förväntningar sfi-deltagares upplevelser av att lära sig svenska? 
• Hur kan lärare lyfta in sfi-deltagarnas erfarenheter i undervisningen?

Maria Rydell, Lektor i svenska som andraspråk, Högskolan Dalarna

PRAKTIKFALL:
15.15 Inlärning och motivation hos vuxna med koncentrationssvårigheter
• Hur påverkar ditt bemötande inlärning och motivation för elever med ADHD-liknande symptom?
• En föreläsning ur den vuxenstuderandes perspektiv
• Lösningsfokuserade strategier och tydliga förklaringsmodeller

Peter De Neergaard, Integrationspedagog, Nyköpings kommun 

16.10 Ordföranden avslutar konferensen



SFI-Forum Lärare:  15 oktober 2019

Konferenslokal: 
Bonnier Conference Centre
Torsgatan 21, Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-33 66 86

SFI-Forum Lärare arrangeras av 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, 
språkutvecking 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:

www.integrationsforum.se/anmalan

kundtjanst@integrationsforum.se

Tel: 08-199 409

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

www.integrationsforum.se

Lärare

Priser Pris

Konferens - SFI-Forum Lärare 15 oktober 4990 kr

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

Se även sfi konferensen dagen efter för skolledare
- SFI-Forum Etablering 16 oktober
- Fokus på verksamhet- och utvecklingsfrågor
https://integrationsforum.se/sfietablering/


