
INTEGRATIONSFORUM SATSAR PÅ 
KOMPETENSUTVECKLING 2020

Stockholmsbaserade Integrationsforum kom-
petensutvecklar inom integration, kultur och 
mångfald. Enligt den egna hemsidan är de 
störst i Sverige inom det de gör. 

Sedan 2016 anordnar Integrationsforum SFI- 
Forum och andra sfi-relaterade konferenser för 
lärare och rektorer. Konferenserna rör frågor 
om sfi-utbildning, integration och nyanländas 
lärande. 
 Utöver konferenser erbjuder de även kurser 
och utbildningar – såsom hederskultur, ledar-
skap och mångfald samt diskrimineringsfrågor 
i praktiken.
 I utbudet finns även uppdragsutbildning 

– det vill säga en anpassad utbildning hos upp-
dragsgivaren.
 – Integrationsforums syfte och mission är 
att arbeta för ökad integration och ett inklu-
derande samhälle som värdesätter mångfald, 
säger Mohamed Elmi, initiativtagare till och 
grundare av Integrationsforum. 

Kompetensutveckling är en viktig fråga för 
Mohamed Elmi och Integrationsforum, vilket 
märks i det konferens- och utbildningsutbud 
som Integrationsforum erbjuder. 
 – Vår vision är att genom våra kvalitativa 
utbildningar, konferenser och kurser hjälpa 
kommuner och myndigheter med att hantera 
samhällsutmaningar, omvärldsbevaka och pre-
stera goda resultat, säger Mohamed Elmi.

Själva idén till Integrationsforum och bakgrun-
den till bildandet är de kunskapsluckor och 
utmaningar kommuner och myndigheter länge 
har haft i frågor kring integration, kultur och 
flyktingmottagning. Att själv vara invandrare i 
Sverige i början av 80-talet och fortfarande se 
brister i bemötande och kompetens på 2010-
talet fick Mohamed Elmi att starta Integra-
tionsforum. 
 Under 2020 väntar en ...

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Inom ett brett fält av yrken behöver 
den anställde kompetensutveckling. 
Inte minst inom skola och utbildning. 
Den kan erhållas både genom interna 
och externa kompetensutvecklings-
satsningar. 

Med kompetensutveckling avses att 
läraren utvecklar sin kompetens att 
utföra sina arbetsuppgifter väl – det 
vill säga att utveckla sin förmåga att 
undervisa framgångsrikt genom att 
tillämpa kunskaper och färdigheter. 
Kompetensutveckling avser både de 
teoretiska och praktiska kunskaperna.
 Syftet med kompetensutveckling 
är inte bara att stärka läraren i sin 
profession – utan även att se resul-
tatet hos eleven i dennes förvärvade 
kunskaper eller använd ...

➞ Läs mer! textpalatset.se

KOMPETENSUTVECKLING 

– FÖR ELEVENS SKULL
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Så har vi ett nytt år framför oss. 2020. Jag hoppas att du tar dig tid att 
reflektera – helst tillsammans med dina kollegor – hur du kan utvecklas 
under 2020 så att undervisningskvaliteten förbättras och elevnöjdheten ökar.

I detta januarinummer (2020) är fokus kompetensutveckling för lärare. Vi lärare (ja, jag 
kallar mig fortfarande för lärare) har ju ett alldeles särskilt intresse för kunskap och lärande. 
Då är det bäst att vi inte tappar bort oss helt ...

I TIMPERLEYS FOTSPÅR

I utvecklingen av lärares lärande är pro-
fessor Helen Timperley (Nya Zeeland) 
den röst som hörs mest, och därmed 
den mest tongivande professor som de 
flesta arbetslag följer i sitt kompetens-
utvecklingsarbete. 

Timperleys Teacher professional learning 
and development (2008) innehåller forsk-
ningsresultat om hur kompetensutveckling 
och professionell lärarutveckling kan gå 
till. Grundläggande för lärares lärande är 
att det ska bidra till utveckling av elev-
ernas lärande och kunskapsresultat. För 
att arbetet ska fortskrida framgångsrikt 
krävs några olika faktorer, av Timperley 
kallade principer. 

Timperleys tio principer för lärares lärande 
i korthet:
1. Lärare ska planera sin undervisning 
genom att utgå från elevernas behov. 
Jämför därför elevernas kunskaper med 
vad som förväntas av eleverna enligt  styr-
dokumenten.
2. Lärare behöver identifiera sina behov 
att utvecklas, för att bidra till att över-
brygga gapet mellan vad eleverna inte 

FORSKNINGSBASERADE PRINCIPER  

för lärares professionsutveckling

kan och vad de bör kunna.
3. Lärare behöver en teoretisk förståelse, 
men behöver också hjälp att omsätta teori 
till praktik.
4. Lärare behöver stöd i bedömningsar-
betet.
5. Lärare behöver utvecklas (öva och 
pröva) i en tillåtande miljö.
6. Lärare behöver se, förstå och acceptera 
att förändrad praktik ger effekt på elever-
nas lärande för att fortsätta med det nya 
arbetssättet.
7. Lärare behöver utveckla och bearbeta 
nya kunskaper tillsammans med kollegor.
8. Lärare behöver expertis för att utveckla 
sin professionella kompetens.
9. Lärare behöver aktiva skolledare som 
skapar förutsättningar för kompetensut-
veckling.
10. Lärare behöver stöd i sitt utvecklings-
arbete genom att det nya arbetssättet har 
en stark teoretisk grund, samt att lärarna 
kan bedöma effekten av sin undervisning. 
Dessutom behövs en stödjande organisa-
tion kring lärarnas ...

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
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HUR SER NC PÅ  
LÄRARFORTBILDNING?

Finns det någon som har en samlad överblick 
över lärarutbildningen och att lärare fortbildas 
och/eller blir behöriga lärare? Vi kontaktade 
Nationellt Centrum för svenska som andra-
språk (NC) för att reda ut deras roll och syn 
på lärarfortbildning.

Lillemor Malmbo, projektledare vid Nationellt 
Centrum för svenska som andraspråk (Stock-
holms universtitet), beskriver NC som ett resurs- 
och utvecklingscentrum för hela landet, vars 
uppdrag styrs av en förordning. Kort kan upp-
draget sägas handla om att genomföra insatser 
och uppdrag samt påverka och samverka med 
omgivande samhället för att nyanlända och 
flerspråkiga elever ska erbjudas goda förut-
sättningar att klara sina studier och bli aktiva i 
samhälls- och arbetsliv. 

Hur ser du på NC:s roll för blivande och aktiva 
lärare?
– Som jag ser det har vi en viktig roll för både 
blivande och aktiva lärare där vi kan fungera 
som bollplank och ...

”Skolledningen avgörande faktor 
för hållbar kompetensutveckling”

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
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Under 2019 kunde landets lärare som 
behöver högskolestudier i svenska som 
andraspråk söka statsbidrag via Skolver-
ket. 15 januari–17 februari 2020 öppnas 
möjligheten att söka igen. Vi frågade 
undervisningsråd Riikka Tilja om stats-
bidraget och vad Skolverket planerar för 
sfi under året. 

Under 2020 finns två ansökningsperioder 
för statsbidrag för kompetensutveckling. 
Dels nu i början av året och dels i höst. 
Statsbidraget tillfaller huvudmannen. 
Om arbetsgivaren avsätter 20 procent av 
arbetstiden åt en lärare som studerar 50 
procent (15 hp) utbetalas 20 procent beräk-
nat utifrån rikets medellön 31 500 kronor/
månad, uppger Skolverket på sin webbplats. 
 Utöver statsbidraget satsar Skolver-
ket även på att höja sfi-lärares kompetens 
genom att anpassa delar av innehållet i 
Lärportalen till vuxenutbildningen och 
avser även att starta ett nätverk för sfi- 
lärare framöver. 

KONFERENSER, KURSER OCH ANPASSAT 
WEBBINNEHÅLL
På frågan vad Skolverket gör för Sveriges 
sfi-lärares kompetensutveckling 2020, 
berättar Riikka Tilja att Skolverket är så 
kallad nationell koordinator för den euro-
peiska agendan för vuxnas lärande. Inom 

ramen för ett kommande projekt kommer 
Skolverket att starta ett nätverk för sfi-lä-
rare. 
 I Lärportalen som innehåller moduler 
med kompetensutvecklingsmaterial för 
grundskole- och gymnasielärare, kommer 
lämpliga moduler att anpassas för lärare 
som undervisar inom vuxenutbildningen. 
 –  Skolverket har som mål att anpassa 
ett antal befintliga moduler i Lärportalen 
(se länk, reds anm.) så att de fungerar fullt 
ut för vuxenutbildningen, säger Riikka Tilja.
 –  Skolverket kommer även att anordna 
kurser i SvA för lärare inom Sfi inom Lärar-
lyftet hösten 2020. Kurserna kommer att 
erbjudas på flera olika universitet och 
högskolor.
 Skolverket har som målsättning att 
genomföra konferensserien Mötesplats 
Vuxenutbildning under hösten 2020. Den 
hölls senast 2018. Målgruppen är lärare 
inom kommunernas vuxenutbildning.

Vad behöver sfi-lärare idag i kompetens-
utveckling?
 –  Behoven är individuella och kan 
därför variera. Några exempel på behov 
inom kompetensutveckling är ämneskun-
skaper i svenska ...

VAD ÄR 
FRAMGÅNGSRIKT?
Vi söker dig och dina kollegor som 
har lyckats med distansundervisning, 
kartläggning och skrivövningar samt 
arbetar aktivt med kollegial utveckling.

Kontakta redaktionen
annsofie@textpalatset.se
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NYTT HOS SKOLVERKET: 

Statsbidrag 2020 till kompetens- 
utveckling för sva- och sfi-lärare 

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Jag har länge häpnat över all peda-
gogisk kunskap och kompetens som 
finns samlad på Instagram.

Så många bra lärarkonton! De speciallä-
rare, ämneslärare och ikt-pedagoger som 
jag har i mitt flöde ger mig ständigt nya 
tips och inspiration. Grundskolepeda-
goger är i särklass flitigast att dela med 
sig av analoga och digitala kunskapsut-
vecklande arbetssätt och de sprider idéer 
som ofta är enkla att anpassa för vuxna 
sfi-elever. De fotar, filmar och bjuder på 
material. De som instagrammar om och 
för sfi är också fantastiska men utgör 
tyvärr en försvinnande liten grupp. Nu 
kanske ni tänker att vi har ju redan en 
fb-grupp. Ja, det har vi. Många vill få råd 
och tips där, men få vill ju ge. Kanske 
känns fb för opersonligt. Instagram är 
nog lättare, mer ett bildmedium och 
lättare att följa.

NYA VANOR, NYA UTMANINGAR
Januari. En början. Kom och häng med. 
Öppna ett lärarkonto på Instagram 
och säg ”Välkommen, ta del av mitt 
arbete du som vill”. Låt oss bli varan-
dras bästa kompetensutveckling under  
#sfilärareföljervarandra.

IVANA EKLUND TIPSAR

text: Annsofie Engborg

DELA MED DIG
Sfi-lärartidningen efterlyser goda 
exempel från din sfi-undervisning.
Skriv till: annsofie@textpalatset.se

LÅT OSS F Ö L J A S
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text: Susanne Weiner Ahlström, Konsultchef  och kvalitetschef, 
Lärarfortbildning AB. 
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Lärarfortbildnings roll 
för sfi-lärarnas 
kompetensutveckling
Lärarfortbildning AB erbjuder kompetens-
utvecklingsmöjligheter för alla skolformer 
och naturligtvis även för vux/sfi. När det 
gäller specifikt sfi, har vi under de senaste 
åren utökat utbudet av områden inom 
vilka vi erbjuder fortbildning för sfi-lärare.

För att utbudet av kurser och uppdrags-
utbildningar så mycket som möjligt ska 
matcha sfi-lärarnas aktuella behov, anlitar 
vi externa utbildare som är väl förank-
rade i deras verklighet och vardag och 
som själva bottnar i egen erfarenhet av  
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Att kompetensutveckla sig är inte att 
ingå i en tävling i att göra det så ofta 
som möjligt. Men lärarna på Lidingö sfi 
utanför Stockholm är flitiga på att delta 
på konferenser och i projekt. Syftet är att 
utveckla undervisningen.

Engagemanget hos lärarna och skolledaren 
på Lidingö är stort. Här finns ett intresse av 
forskning, och framför allt en vilja att aktivt 
utvecklas och arbeta för att undervisningen 
ska bli ännu bättre. 
 – Kompetensutveckling är en viktig del 
i detta, säger Eva-Lotta Arenander, rektor 
på sfi på Lidingö.
 Rektor Eva-Lotta Arenander har anlitat 
Lärarfortbildning för att förbättra lärarnas 
undervisning. 2017 deltog flera kollegor 
i ’Att alfabetisera unga och vuxna’ under 

ledning av Tiia Ojala, och fortsatte 2018 
med Betygverkstad, ledd av Ivana Eklund.
 – Vi arbetar hela tiden med att utveckla 
och förbättra sfi-undervisningen, säger 
Eva-Lotta Arenander.

Digital kompetens är även ett område 
som lärarna har engagerat sig i. Under 

MÅNADENS SKOLA:  
Lidingö sfi
”VI ARBETAR HEL A TIDEN MED 
AT T UT VECKL A OCH FÖR-
BÄT TR A SFI-UNDERVISNINGEN”

de senaste åren har lärarna arbetat med att 
utveckla distansundervisningen på sfi och att 
öka digital kompetens hos analfabeter. Några 
av lärarna har deltagit i Integrationsforums 
fortbildningskurs ’Digitala ...

Månadens skola: Lidingö sfi

”Vi hoppas vara 
kunskapsplatsen för alla lärare”

Skolporten

En stor del av sfi-lärares kompetens-
utveckling är informell och sker inom 
lärarkollegiet samt via facebookgrupper, 
poddar och webben i övrigt. Skolporten är 
en oberoende aktör sedan 2000.

Skolportens roll är att vara omvärldsbeva-
kare och fortbildare, och kan följas via sin 
tidning och nyhetsbrev.  
 – Via webben och Skolportens 
omvärldsbevakningstjänst kan lärare själva 
hitta aktuell forskning samt nyheter inom 
just det område som de är intresserade av, 
säger Birgitta Hartzell, vd på Skolporten.
 – En väg att gå är att använda sök-
funktionen på webbsidan under fliken för 

forskning, där sfi finns som en kategori. Jag vet 
arbetsplatser som använder sidan för att hitta 
relevant forskning som man sedan gemensamt i 
kollegiet djupdyker i och diskuterar. Att läsa och 
diskutera aktuell forskning kan ge många idéer 
och nya infallsvinklar till sin egen undervisning. 

Skolporten har tidigare anordnat konferens för 
sfi-lärare. I dagsläget finns dock ingen ny sådan 
satsning planerad. Skolporten har inget särskilt 
fokus på sfi.
 – Styrkan är att vi (Skolporten, reds. anm.) 
bevakar så många ...

Gästskribent
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VARFÖR SATSAS INTE  PÅ

VUXNAS LÄRANDE?

I inget annat land i världen studerar så många vuxna som 
i Sverige, räknat per capita. Det studerar fler på Komvux 
än vad det finns gymnasieelever i gymnasieskolan. Trots 
det har vi i Sverige endast en professor i vuxenpedagogik, 
Andreas Fejes. 

Han åker över landet, kors och tvärs, från hemmauniversite-
tet i Linköping, till Göteborg och Malmö och upp till Gävle 
och Skellefteå. Han talar inför rektorer, lärare och politiker. 
Missionen är tydlig – att sätta fingret på brister, nuläget 
och vad som behövs göras inom svensk vuxenutbildning.
 I höstas (2019) var professor Andreas Fejes inbjuden till 
regeringens utbildningsutskotts seminarium om livslångt 
lärande. Där talade han om vuxnas lärande – komvux, yrkes-
utbildning, folkhögskola, studieförbund samt högskola och 
yrkeshögskola.
 I sitt anförande hänvisade Andreas Fejes till skollagen: 
 “Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna 
ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet 
att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att 
stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja 
sin personliga utveckling.” (Skollagen, kapitel 20, paragraf 2)

Ett ifrågasättande av vuxenutbildningens värde var i vilken 
omfattning vi tillsätter professorer (och därmed visar intresse 
för och vikten av vetenskaplig kunskapsproduktion kring 

text: Annsofie Engborg foto: Privat
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vuxenutbildningen). I Finland finns tio professurer med 
inriktning vuxnas lärande och i Tyskland fler än 40 profes-
sorer i vuxenpedagogik. Men det är i Sverige studiedelta-
gandet bland den vuxna befolkningen är som störst. Och 
vi har alltjämt endast en enda proffesur i vuxenpedagogik. 
Andreas Fejes själv.

Behovet av ökad satsning på kunskapsproduktion kring 
vuxnas lärande har funnits i motioner ända sedan 70-talet, 
visar Andreas Fejes. Han citerar motioner från sent 70-tal. 
I motion efter motion lyfts det: 

 “Mot bakgrund av det stora behov av forsknings- och 
utvecklingsarbete som föreligger inom vuxenutbildning-
ens område finner jag det uppseendeväckande att den 
resurs som representeras av tjänsten i vuxenundervis-
ningens metodik, som inrättades av 1963 års riksdag, 
inte tas i anspråk.” (Motion 1978/79:929)

 “Behovet av forskning på vuxenundervisningens område 
är omvittnat av många. Den satsning som sker från 
samhällets sida för att öka studiemöjligheterna för 
olika grupper av vuxna kräver också att forskning på 
området kommer till stånd.” (Motion 1978/79:1334)

Även i nutida motioner lyfts frågan. Men inget händer. Bristen 
på vetenskaplig kunskapsproduktion har därmed lyfts i flera 
decennier. Motionerna fortsätter skrivas i vår nutid. Och nu 
även om sfi och den påtagliga brist på behöriga lärare och 
dess förmodade konsekvenser.
 Andreas Fejes fastslår att det svenska parlamentet eller 
landets universitet inte verkar anse ”att frågan är tillräckligt 
viktig för att göra något åt det”. Sedan 1983, då den första 
professuren inrättades, har alltså inget mer hänt på den 
fronten. Det är närapå 40 år sedan.

En ytterligare brist som påpekas av professor Andreas Fejes 
är att lärarutbildningarna inte tycks vara medvetna om 
att komvux, som de utbildar lärare för, är något annat än 
grund- och gymnasieskola. I en studie (Fejes 2019) visade 
han att endast 2 av 12 lärosäten tycktes känna till att 
vuxenutbildningen har en ...

Andreas Fejes, professor
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Kollegialt lärande kan ske och organiseras på 
olika sätt. Intentionen med att lära gemen-
samt och tillsammans är att lyfta lärarlaget 
och elevernas lärande – men hur går det till? 
Hur hittar vi tiden? Och hur vet vi att det vi 
gör verkligen ger effekt? 

Sfi-lärartidningen fick en pratstund mitt i det 
glödande slutkorrekturarbetet av den kom-
mande boken Att integrera digitalisering och 
kollegialt lärande – om skolutveckling (2020). 
Författare är Edward Jensinger, rektor i Lund, 
och Marie Sjöblom, vetenskaplig utvecklings-
ledare i Malmö.

 – Väldigt många skolor driver kollegiala 
möten, men vi kan se att det inte nödvändigtvis 
alltid är kollegialt lärande som pågår, menar 
Edward Jensinger. 

Hur definieras kollegialt lärande?
 – Vi har tillsammans, utifrån forskning och 
egen erfarenhet, utformat en definition av vad 
vi menar är kollegialt lärande: Kollegialt lärande 
är ett strukturerat, fokuserat och långsiktigt 
samarbete mellan lärare, för att utveckla fär-
digheter och kunskaper om undervisning, som 
leder till reella skillnader för elevers lärande. 
Idén till boken Att integrera digitalisering 
och kollegialt lärande – om skolutveckling 
kom till genom att Edward och Marie såg att 
bokens områden, digitalisering och kollegialt 
lärande, kan vara mer än vad de ofta uppfattas 
som. Detta var en tanke som processades och 
utvecklades. 
 – Marie och jag har jobbat tillsammans tidi-
gare med bland annat digitalisering och kollegi-
alt lärande. Vi har samma ingångar till kollegialt 
lärande och hur bristfälligt kollegialt lärande 
kan gå till om det vill sig illa. Vi har tagit del 
av den ifrågasättande inställning lärare ibland 
kan ha till kollegialt lärande. Även området 
digitalisering behöver synliggöras bättre. Det 
är så mycket mer än bara teknik. Rätt genomfört 

kan digitalisering och kollegialt lärande bidra till 
det vi kallar integreringsvinster, säger Edward 
Jensinger.
 – Jag kommer mer från perspektivet kolle-
gialt lärande, medan Edward kommer mer från 
perspektivet digitalisering. Vi ville synliggöra 
vilka vinster som kunde skapas när dessa per-
spektiv, digitalisering och kollegialt lärande, 
förenas, konstaterar Marie Sjöblom.

Både Edward Jensinger och Marie Sjöblom fram-
håller att digitalisering och kollegialt lärande i 
sig inte har något egenvärde. Poängen är att se 
hur man kan förbättra verksamheten och hur 
det kommer eleverna till gagn. 
 – Vi ska inte digitalisera för digitaliseringens 
skull och inte heller sätta igång kollegialt 
lärande för det kollegiala lärandets skull.  
Skolutvecklingsinsatserna ska bidra till mer-
värde, betonar Edward Jensinger. 
 – … som leder till ett lärande för eleverna, 
kompletterar Marie Sjöblom. 

Hur kan man då organisera kollegialt lärande? 

BOK OM DIGITALISERING OCH KOLLEGIALT LÄRANDE  

text: Annsofie Engborg,

SKOLUTVECKLING SOM 
PÅVERKAR ELEVERS LÄRANDE

Marie Sjöblom menar att man ska undvika breda 
generella frågor, utan istället utgå från konkreta 
frågor och behov som eleverna och därmed 
läraren har, exempelvis ämnesdidaktiska frågor. 
När det gäller digitalisering resonerar Edward 
Jensinger att det inte ska vara teknisk kompe-
tens som ska vara i fokus utan hur tekniken 
används didaktiskt eller hur tekniken på annat 
vis kan bidra. 

 – På sfi kan kollegialt lärande och digitali-
sering fokusera på sådant som leder till elevers 
måluppfyllelse, till exempel god språkutveck-
ling. Lärare i samhällsorientering kanske inte 
ska ingå i ett kollegialt lärande tillsammans med 
sfi-lärarnas utan istället ha en egen ämnesdi-
diaktisk grupp, resonerar Edward Jensinger.
 – Det kollegiala lärandet behöver fokusera 
på vad lärarna kan förändra i sin undervisning för 
att möta elevernas behov, säger Marie Sjöblom. 

På frågan om hur digitalisering och kollegi-
alt lärande ska gå till i den stressade lärarens 
vardag fastslår Marie Sjöblom att skolan måste 
prioritera det som är viktigt på riktigt. Att skol-
ledaren måste schemalägga och skapa förut-
sättningar för lärarnas kompetensutveckling. 

Edward Jensinger varnar också för lärarmöten 
som kallas för kollegialt lärande men som egent-
ligen mest är administrativa planeringsmöten. 
Det är bra att lärare träffas på olika möten men 
de ska inte förväxlas med ett kollegialt lärande. 
Istället efterlyser ...

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Marie Sjöblom och Edward Jensinger

http://www.textpalatset.se/boken-som-skildrar-sfi-inifran/
http://www.textpalatset.se/skolutveckling-som-paverkar-elevers-larande/


FRÅGA

SPECIALPEDAGOGEN 
Specialpedagogkonsult Maria Engstam svarar 
på dina frågor

Hur kan man ge betyg till elever med bestående 
skrivsvårigheter?
     
Svar: 
Elever ska bli betygsatta på samma grunder. 
Kunskapskraven, enligt Skolverket, som ligger 
till grund för betygsättningen är den samma för 
alla elever oavsett.  Svårigheter däremot behöver 
eleven få extra anpassningar och hjälpmedel 
om det krävs för att kunna bli rättvist bedömd 
av läraren.
 En elev som har uttalade skrivsvårigheter med 
eller utan fastställd diagnos så som dyslexi etc. 
har rätt att få extra anpassningar kring provtill-

fällen som nationella prov men även andra prov 
som är betygsgrundande. Anpassningarna kan 
vara hjälp med uppläsning av frågor, uppförsto-
rad text, sitta avskilt och skriva och i vissa fall 
förlängd provtid. 
 Om eleven får ta hjälp av hjälpmedel som är 
lämpliga, till exempel blivit rekommenderad av 
en logoped att skriva på dator, kan eleven bli 
bedömd på rätt grunder om läraren ändå kan 
bedöma den färdigheten som eleven ska uppvisa 
i momentet. 
 Vid skriftliga förhör kan även specialläraren i 
vissa fall skriva ned elevens svar på frågorna så 
att inte elevens nedsättning ska hindra eleven 

från att uppvisa sina färdigheter. 

text: Maria Engstam, foto: Specialpedagogkonsult

Maria Engstam, Specialpedagog
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Se datum och anmäl er: 
 www.alfabetisering.se

Göteborg i Maj

Väkommen på temadagar med 
Margareta Mörling som författat
Framåt A, Att undervisa analfabeter 

och Omvärldskunskap.

FÖR DIG SOM UNDERVISAR
ILLITTERATA & KORTUTBILDADE

NÄSTA NUMMER 
15 FEB 2020

I Sfi-lärartidningen 
i februari (2020:02)
skriver vi om kart-
läggning.

AVSÄNDARE
Textpalatset Sverige AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm

MOTTAGARE
Sfi-lärare och lärare 

som undervisar på 
motsvarande kurser

NÄSTA NUMMER 15 FEB 2020

I Sfi-lärartidningen i februari (2020:02) skriver vi om kartläggning. 
Hur är det i ditt kollegium? Hur kartlägger ni era elever? Kart- 
lägger ni även elevernas digitala kompetens?

Dela med er både av era utmaningar och goda exempel.

Skriv och berätta: 
annsofie@textpalatset.se 

http://alfabetisering.se/temadagar
mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=

