Konferens om språkintroduktionsprogrammet
Nyanlända ungdomars språkutveckling i en digital tid
- organisation och undervisning
21 - 22 mars 2019 i Stockholm

Program
Torsdag 21 mars
12.00 - 12.30 Registrering & kaffe
12.30 - 12.40 Introduktion till konferensen
12.40 - 13.40 Qarin Franker

Arbete med nyanlända ungdomars litteraciteter ett visuellt, verbalt och flerspråkigt
gränsöverskridande
Litteraciteter är sociala praktiker som finns med i all
kommunikation människor emellan. Vårt läsande och skrivande är
numera multimodalt och inbegriper även tolkning av bilder, filmer,
tal och kroppsrörelser med mera.
En läsande person har möjlighet att förändra världen, hävdade
Paolo Freire redan på 70-talet. Han såg utbildning som ett sätt att stärka människans
handlingskraft och hennes förmåga att förbättra sina livsvillkor.
Min presentation har fokus på en litteracitetsundervisning som utgår utifrån en tolkning av
”The Four Resources model” (Luke och Freebody 1990/1999). Modellen möjliggör ett
gemensamt undersökande av fyra olika litteracitetspraktiker där elevers språkliga,
litteracitetsanknutna och kulturella erfarenheter är utgångspunkten. Jag visar hur
undervisningen kan stimulera till ett kreativt litteracitetsarbete i svenska som andraspråk
och i andra ämnen från den allra första lektionen i svensk skola.
Qarin Franker är FD och lektor på Institutionen för svenska språket vid Göteborgs
universitet och har mångårig erfarenhet som lärare, lärarutbildare, forskare och
kompetensutvecklare.

13.40 - 13.50 Fredrik Cornmark
Information om Studi.se.
Gratislicenser kommer att utlottas till konferensdeltagarna.

13.50 - 14.40 Hülya Basaran

Språkutveckling för ungdomar i en digital tid
Den digitala värld som barn och unga lever i idag har bidragit till
nya sätt att använda sig av språket. Dagens ungdomar möter och
hanterar texter i många fler sammanhang än tidigare generationer
när de kommunicerar och tar del av information via webbsidor,
sociala medier såsom bloggar och vloggar och i olika typer av spel.
Texterna de möter är oftast multimodala där text, bilder, tecken
och ljud samspelar. Föreläsningen ger konkreta exempel på hur
digitaliseringen kan användas för att utveckla litteracitet på ett
andraspråk hos nyanlända elever.
14.40 - 16.00 Workshop med Book Creator, Quizlet, Film med Power Point, Mentimeter inkl
fika
Under denna workshop har ni möjlighet att testa den resurs som ni har anmält er till.
Genom uppgifter och instruktioner som ges på plats testar ni ett upplägg i mindre grupp.
16.00 - 16.20 Uppföljning av workshop
Hülya Basaran är lärare i svenska som andraspråk och har stor erfarenhet av att arbeta
språkutvecklande med digitala resurser. 2016 belönades Hülya med utmärkelsen
Guldäpplets särskilda pris för sitt nydanande sätt att arbeta med digitala resurser med
nyanlända elever. Hon är medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk
(NC) med ansvar för grundskolan.

16.20 - 17.20 Mirjam Hagström

Ung och ny i Sverige – en vardag på ett sidospår
Presentationen utgår från min avhandling Raka spår, sidospår,
stopp: Vägen genom gymnasieskolans språkintroduktion som ung
och ny i Sverige ( 2018). Fokus är på ungdomar som har
uppehållstillstånd i Sverige och deras erfarenheter av mötet med
Sverige, i och utanför skolan. I presentationen lyfter jag även fram
hur den generella strukturen för mottagande och introduktion har
förändrats över tid och det ökade ansvar som skolan har fått för
barn och unga under deras första tid i Sverige.
Mirjam Hagström är FD vid Tema barn, Linköpings universitet, och arbetar som lektor på
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet.
17.20 Konklusioner
17.30 Avslutning dag 1

Fredag 22 mars
9.00 - 9.45 Catarina Jacobson

Alternativa vägar ut i arbetslivet utifrån de
nyanländas förutsättningar
Introduktionsprogrammen runt om i landet har under de senaste
åren tagit emot många nyanlända ungdomar utan, eller med en
mycket kort, skolbakgrund. Flertalet av dessa har dock en
yrkeserfarenhet från sina hemländer. Jag kommer att dela med mig
av mina erfarenheter runt att kartlägga dessa yrkeskunskaper och
hur man kan arbeta med att stärka eleverna i sitt lärande genom att
bygga yrkesutbildningar inom Yrkesintroduktion utifrån elevgruppens förutsättningar.
Catarina Jacobson arbetar som samordnare på Introduktionsprogrammen i Munkedals
kommun. Hon har en lång erfarenhet av att undervisa nyanlända och att arbeta med
ungdomar som faller utanför den ordinarie skolramen.

9.45 - 10.45 Emmy-Linda Svensson & Stina Bauer

Språk och Yrke – ett ämnesintegrerat
undervisningsprojekt
Inom projektet ”Språk och yrke” har vi skapat ett
alternativt upplägg för elever inom
språkintroduktionsprogrammet där de får möjlighet att
läsa både teoretiska och praktiska gymnasiekurser inom
livsmedels- och hantverksprogrammet parallellt med
grundskoleämnen i so-ämnen, matematik, engelska, bild och svenska som andraspråk. På så
sätt intensifieras och effektiviseras ämnesundervisningen för elever som annars upplever
vägen till betyg och arbete i Sverige som alltför lång.
Emmy-Linda Svensson är förstelärare och undervisar i svenska som andraspråk, historia och
religion. Stina Bauer är yrkeslärare på Hantverksprogrammet med inriktning mot ämnet
Finsnickeri.
10.45 - 11.15 Fika med gruppdiskussioner
11.15-12.15 Monica Lindvall

Tematiskt ämnesövergripande arbete – om
identitet, kärlek och relationer
Elevernas språkliga och sociokulturella resurser är
utgångspunkten i ett tematiskt arbete med multimodala
resurser. Bekräftelse av elevernas identiteter är en viktig och
stor del för engagemang i deras skolarbete då de i skolan ska lära
ett nytt språk, lära ämnen på det nya språket och många gånger
samtidigt utanför skolan vara en del av en lång och osäker asylprocess.
Jag presenterar ett tematiskt, ämnesövergripande arbete om identitet, kärlek och
jämställdhet, angelägna ämnen för och med nyanlända elever inom
språkintroduktionsprogrammet. Ämnena svenska som andraspråk, samhällskunskap,
historia, biologi och bild inkluderas i temat som bygger på de nyanlända elevernas önskemål
att få samtala, läsa och producera texter om identitets- och relationsfrågor.
Monica Lindvall är medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC)
med ansvar för språkintroduktion och svenska som andraspråk på gymnasiet.

12.15 -13. 15 Lunch

13.15 - 13.45 Husam Alfadhli

Studiehandledning BIU OnLine - digitalisering av
studiehandledning
Presentation handlar om hur BIU Online har byggt upp en digital
infrastruktur där elever, lärare och studiehandledare träffas.
Under presentationen ska jag gå igenom hur rutinerna ser ut för en kvalitativ
studiehandledning, skillnaden mellan en fysisk och en online studiehandledning, hur
plattformen är uppbyggd och hur ser vi till att eleverna når sina mål.
Husam Alfadhli är studiehandledare, samhällskommunikatör och webbredaktör i
Ronneby kommun.

13.45 - 14.45 Christina Säflund Olsson & Lena Vilhelmsson

Elevernas förståelse av rörlig media
utifrån UR-serien Våga snacka
Rörlig media får en allt större roll i elevers vardag
och bör därför få en allt större plats i undervisningen.
Hur väl kan eleverna förhålla sig till och förstå det de
ser? Det centrala innehållet i Lgr11 visar tydligt att vi
lärare behöver stötta eleverna i förståelsen av olika multimodala uttryck. Vi ska ge eleverna
“Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier”. När vi fick frågan
att göra det pedagogiska materialet till tv-serien Våga snacka på UR ville vi pröva om
läsförståelsestrategin Reciprocal Teaching (RT) skulle gå att applicera på rörlig media. Vi
presenterar hur vi planerat och genomfört undervisningen med programmen i centrum,
tillsammans med våra elever på språkintroduktionens olika nivåer.
Christina Säflund Olsson är lärare i svenska som andraspråk, media och drama vid Åva
gymnasium där hon undervisar på språkintroduktion. Christina är även förstelärare och
språk- och kunskapsutvecklare i Täby kommun. Lena Vilhelmsson är lärare i svenska och
franska och förstelärare i svenska som andraspråk på språkintroduktion på Södra Latins
gymnasium i Stockholm. Lena har också skrivit läromedel i franska och producerat
arbetsmaterial till franska radio- och tv-program på UR.
14.45 - 15.15 Fika med gruppdiskussioner

15.15 - 16.00  Mehrdad Darvishpour

Nyanlända ungdomars utveckling och segregerade
skolor
Min forskning om nyanlända barn och ungdomars inkludering och
jämställdhetsutveckling i Sverige visar bland annat att
ensamkommande integreras snabbare i samhället, en bild som
motsäger det som ofta framställs av media; att ensamkommande unga är problematiska,
svåra att integrera med mera. Men bättre samverkan mellan kommuner, myndigheter och
civilsamhället kan underlätta möjligheter att mobilisera ungdomars egna resurser och
därmed underlätta integrationsprocessen.
Mehrdad Darvishpour är senior lektor och docent i Socialt arbete, Mälardalens högskola
och har bland mycket annat skrivit flera böcker om migration och integration varav den
senaste i raden som han är medredaktör är ”Ensamkommandes upplevelser &
professionellas erfarenheter – om integration, inkludering och jämställdhet ( Liber, 2019), där
både ungdomars röster och de olika myndighetspersoner de möter får göra sina röster
hörda. Mehrdad är en flitigt anlitad föreläsare i många olika sammanhang.
16.00 - 16.15 Konklusioner
16.15 Avslutning

