
Välkomna!

Seminariet startar 

10:45



Nationella prov och 

bedömningsstöd inom sfi
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Innehåll

•10:45 De nya sfi-proven

•11:00 Samtal på gång

•11:30 Paus

•11:35 Erfarenhetsutbyte (20 min i breakoutrooms)

•12:00 Återsamling och svar på inkomna frågor

•12:15   Slut
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Lite ordningsgrejer

•Stäng av din kamera

•Stäng av din mikrofon

•Skriv eventuella frågor i chatten  
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Syftet med detta seminarium

Att stötta lärare genom att skapa tillfällen för dem att

• öka förståelsen för de nationella proven i sfi

• öka förståelsen för det reviderade bedömningsstödet Samtal på gång
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De nya sfi-proven
• Anpassade till den nya kursplanen och den 

förenklade betygsskalan

➢ Endast två provbetyg: Godkänt/ Icke 

Godkänt

➢ Oförändrad kravnivå i kursplanen och i 

provet: det ska inte vara lättare eller 

svårare för en elev att få ett godkänt 

resultat på provet

➢ Oförändrad utformning av provet: fyra 

delprov, samma kunskapsområden

➢ Relativt oförändrad omfattning av provet

Läs mer: Nationella prov i sfi

https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi/nationella-prov-i-svenska-for-invandrare-sfi


Ny poängbaserad modell för 

sammanräkning av provresultat
• Delprovspoäng istället för delprovsbetyg

• Delprovspoängen räknas samman till ett sammanvägt provbetyg

– Ger information om kvaliteten på elevens kunnande i förhållande till det 

som provet har prövat

– Det sammanvägda provbetyget innefattar olika förmågor som eleven kan 

ha olika behärskning av

– De olika kunskapsområdena samspelar med varandra och ska inte 

bedömas fristående från varandra – en helhetsbedömning 





Samtal på gång 

Gustav Wallentin Staaf



Paus 5 min



Erfarenhetsutbyte
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Välj någon/några av frågorna nedan. Ni har ca 20 

minuter i breakoutsroom.

• Vilken sorts stöttning brukar du ge i samtal med 

elever på delprov Tala?

• Har ni några goda erfarenheter från tidigare 

arbete med sambedömning?

• Vilka möjligheter ser ni med den uppdaterade 

versionen av Samtal på gång? Hur tror ni att ni 

kommer att vilja använda materialet?



Erfarenhetsbyte 

i breakoutrooms pågår.

Återsamling kl 12



Återsamling och svar 

på inkomna frågor



Sida 44

Länkar

• Mötesplats vux 2022 

• E-tjänsten för bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

• Utvärdering av seminariet

https://www.skolverket.se/om-oss/kalender-for-webbinarier-och-konferenser/motesplats-vux-2022
https://pbk.skolverket.se/151
Utvärdering seminarier Mötesplats Vux 2022 (skolverket.se)


Tack!


