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NATIONELL KONFERENS 23 – 24 MAJ 2016 • STOCKHOLM 

SPRÅK- OCH KUNSKAPS- 
UTVECKLANDE ARBETSSÄTT
– för nyanlända elever och elever med andra modersmål än svenska 

ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL

Tiia Ojala, Förstelärare och läromedelsförfattare och frilansare 

Gry Fyrö, Utbildningsledare på Knutbyskolan, Stockholm stad

Anna Tebelius Bodin, Pedagog, föreläsare, författare och inlärningsspecialist, Hjärna utbildning

Jenny Edvardsson, Förstelärare inriktning Svenska/språkutveckling/IKT, Kristianstad kommun

Agneta Ericsson, Tidigare undervisningsråd, Skolinspektionen

MODERATORSPECIELLT INBJUDEN

Maria Rönn 
Förste vice  
förbundsordförande 
Lärarförbundet 

Tore Otterup, Fil dr svenska som andraspråk, Göteborgs universitet

UR INNEHÅLLET 

• Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen – så stöttar du nyanlända elever och elever med 
andra modersmål än svenska på bästa sätt i undervisningen

• Ta del av den senaste forskningen och beprövad erfarenhet om hur eleverna bäst tillgodogör sig det nya 
språket

• Konkreta verktyg som utvecklar elevernas förmåga att läsa och skriva olika typer av texter – genomgång 
av genrepedagogik och cirkelmodellen 

• Skolinspektionens viktigaste iakttagelser vid granskningen av utbildningen för barn och elever med annat 
modersmål än svenska

• Framgångsrika metoder och strategier för läsförståelse och språkutveckling – läsförståelse, bedömning 
och responsarbete

• Språkutveckling och digitala verktyg - så kan ny teknik stödja elevernas lärande och öka deras motivation

Sagt om Ability Partners konferenser:
”Mycket bra! I varje föreläsning fanns det något 
som jag kan ta med mig i mitt fortsatta arbete”

”Genomgående brukar de här konferenserna 
hålla hög kvalitet”

”Trevligt arrangemang, bra upplägg, trevliga  
lokaler och framförallt bra och förberedda talare”

”Proffsiga föreläsare som gjorde  
dagarna intressanta”

Så kan vi stötta nyanlända elever på bästa sätt och få dem 
att utvecklas
Ta del av den senaste forskningen och beprövad erfarenhet om hur nyanlända bäst 
tillgodogör sig det nya språket



MÅNDAG 23 MAJ 2016

09:30 Registrering och morgonkaffe

10:00 Ability partner inleder konferensen och lämnar 
över ordet till moderatorn

Maria Rönn
Förste vice förbundsordförande
Lärarförbundet 

Maria är 1:e vice ordförande i Lärarförbundet och lärare. Kärnan i 
hennes fackliga engagemang är att stärka professionen och därmed 
höja läraryrkets status. När vi lärare och skolledare får förutsätt-
ningar att utveckla undervisningen tillsammans, utifrån forskning och 
beprövad erfarenhet, kan vi skapa den bästa skolan för varje elev, 
menar Maria.

FÖRDJUPNINGSPASS
10:10 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla 
ämnen 
• Vad utmärker en framgångsrik undervisning för nyanlända elever 

och hur ger du rätt verktyg för att möjliggöra utveckling och  
stöttar varje elev? – Så stöttar du nyanlända elever på bästa sätt 
i din undervisning

• Så utvärderar du de metoder som används i klassrummet för att 
säkra att det leder till ökat lärande

• Framgångsrik ämnesövergripande samverkan för att hjälpa och 
stötta elevens språkutveckling

Tiia Ojala
Förstelärare och läromedelsförfattare

Tiia är legitimerad lärare, fil. mag. i svenska som andraspråk, läro-
medelsförfattare, legitimerad coach, föreläsare samt vinnare av ett 
läromedelsförfattarpris Lärkungen 2014. Tiia anser att en utbildning 
med hög kvalité ökar nyanländas möjligheter att delta i samhäl-
let och på så sätt är en viktig del i integrationsarbetet. Hon tror på 
undervisning där språk och kunskap går hand i hand. Formativ 
bedömning är också en självklar del i en framgångsrik undervisning. 
Ömsesidig respekt och levande dialog i ett meningsfullt samman-
hang är viktiga komponenter i inlärningsprocessen. Tiias mångåriga 
arbete med nyanlända i alla åldrar gör henne till en skicklig och 
erfaren lärare. Hon beskrivs ofta som kunnig, driven och engagerad. 

Vi avbryter passet för förmiddagskaffe och nätverkande

12:30 Lunch 

EXPERTANFÖRANDE
13:30 Så kan vi stötta nyanlända elever på bästa sätt 
och få dem att utvecklas
• Den senaste forskningen och beprövad erfarenhet om hur nyan-

lända bäst tillgodogör sig det nya språket

• Vikten av att få med alla lärare i processen

• Vad fungerar och vad fungerar inte kring organisationsformer för 
mottagandet

Tore Otterup
Fil dr svenska som andraspråk
Göteborgs universitet

Tore Otterup är fil.dr och f.d. universitetslektor i svenska som an-
draspråk vid Göteborgs universitet. Han har under många år varit 
involverad i lärarutbildningen i svenska som andraspråk och bedri-
ver också forskning om andraspråksutveckling och flerspråkighet i 
skolsammanhang. I denna föreläsning behandlas mottagande och 
introduktion av nyanlända elever och hur dessa elever på bästa sätt 
kan stöttas i sin språkliga och kunskapsmässiga utveckling.

14:30 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
15:00 Genrepedagogik och cirkelmodellen – konkret 
verktyg som utvecklar elevernas förmåga att läsa och 
skriva olika typer av texter 
• Vad innebär cirkelmodellen och hur använder du de olika faserna 

för att utveckla elevernas skrivande? 

• Så utvecklar du användandet av olika begrepp i olika ämnen för 
att utöka elevernas ordförråd och ordförståelse

• Ta del av praktiska erfarenheter från Vänersborgs kommun

Gry Fyrö 
Utbildningsledare på Knutbyskolan 
Stockholm stad

Gry Fyrö har fram till hösten 2015 arbetat som förstelärare samt Ma/
NO-lärare men är numera utbildningsledare på Knutbyskolan i Rinkeby. 
Knutbyskolan har sedan 2004 drivit utvecklingsarbete inom genrepe-
dagogik och är idag en väletablerad skola med genrepedagogisk profil 
som tar emot många studiebesök. I sin nya roll arbetar hon med peda-
gogiskt utvecklingsarbete inom Ma/NO samt ger stöd till skolans lärare. 
Gry föreläser och håller kurser i genrepedagogik i Sverige och numera 
även i Norge. Hon har även ett bokprojekt på gång med inriktning mot 
nyanlända och genrepedagogik.

16:30 Konferensens första dag avslutas

TISDAG 24 MAJ 2016

08:30 Konferensens andra dag inleds 

EXPERTANFÖRANDE
08:40 Språk – och kunskapsutveckling för barn och 
elever med annat modersmål än svenska - ta del av 
Skolinspektionens granskningar och resultat
• Vilka är Skolinspektionens viktigaste iakttagelser vid granskning-

en av utbildningen för barn och elever med annat modersmål än 
svenska i förskola och grundskola?

 Berör bland annat 

 - Elevernas förutsättningar att nå de nationella kunskapsmålen.

 - Kartläggning av barn och elevers språkliga och kunskaps- 
 mässiga bakgrund

 - Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt där språket  
 sätts in i ett sammanhang som ger mening och förståelse

 - Vilka framgångsfaktorer har Skolinspektionen identifierat i  
 granskningen?

Agneta Ericsson 
Tidigare undervisningsråd
Skolinspektionen
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Agneta har mångårig erfarenhet av arbete inom utbildningssektorn 
och har på kommunal nivå bland annat arbetat som förskollärare, 
utvecklingsledare och rektor för grundskola. Anställdes 2002 som 
undervisningsråd på Skolverket och arbetade under ett år med 
utvecklingsdialogerna. Har sedan 2003 arbetat med tillsyn och 
kvalitetsgranskning, till en början inom Skolverket och därefter inom 
Skolinspektionen. Var ansvarig för Skolinspektionens kvalitets-
granskning Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med 
annat modersmål än svenska.

EXPERTANFÖRANDE
09:30 Så kan ett interkulturellt förhållningsätt stötta 
elevens språkutveckling och lärande
• Vad betyder ett interkulturellt förhållningsätt för relationer och 

lärande?

• Social inkludering i skolan för att främja språkutvecklingen och 
hur den påverkar eleverna

• Hur kan lärare och övriga klasskamrater stödja en social interak-
tion?

• Framgångsfaktorer för lyckad social interaktion samt vad du bör 
se upp med som kan missgynna social interaktion

Talare meddelas senare 

10:30 Förmiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
11:00 Framgångsrika metoder och strategier för  
läsförståelse och språkutveckling
• Läsförståelse - hur du som lärare kan hjälpa elever att hitta  

strategier att förstå en text

• Bedömning - hur du som lärare kan bedöma andraspråks-
elevens läsförståelse formativt, så att deras lärande utvecklas

• Responsarbete - hur du som lärare kan prata med elever om 
texter som de skrivit

• Språkliga resurser - hur du som lärare kan ta tillvara på elevernas 
språkliga resurser

• Ta del av den senaste forskningen om hjärnan för att få insikt om 
läsförståelse hos barn och unga

Anna Tebelius Bodin
Pedagog, föreläsare, författare och inlärningsspecialist
Hjärna utbildning 

Anna har arbetat på gymnasiet och grundskolan i Stockholm, skri-
ver böcker och föreläser över hela landet för både lärare och elever. 
Hennes fartfyllda föreläsningar för elever är fria från den traditio-
nella studieteknikens pekpinnar och pretentiösa krav. Under detta 
anförande kommer hon att gå igenom framgångsrika metoder för 
språkutveckling och läsförståelse. 

12:30 Lunch

FÖRDJUPNINGSPASS
13:30 Språkutveckling och digitala verktyg – så kan  
ny teknik stödja elevernas lärande och öka deras  
motivation
• Hur kan du kombinera digitala verktyg med språkutvecklande 

arbetssätt för att aktivera och engagera eleverna?

• Vilka digitala verktyg kan användas för att underlätta ämnes-
övergripande undervisning?
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• Hur kan digitala verktyg stödja eleverna i deras lärande?

• Vilka digitala verktyg kan användas för att skapa lust, engage-
mang och nyfikenhet?

Vi avbryter för eftermiddagskaffe och nätverkande

Jenny Edvardsson  
Förstelärare inriktning Svenska/språkutveckling/IKT
Kristianstad kommun

Jenny har under flera år arbetat som skolledare men sedan som-
maren 2014 arbetar hon som lärare. Som skolledare arbetade hon 
mycket med att implementera ny teknik i undervisningen. I denna 
kombinerade föreläsning och workshop får du som deltagare ta del 
av och prova på olika digitala verktyg som kan användas i ett språk-
utvecklande arbetssätt. Du får testa Padlet, Kahoot men också 
olika tillägg till webbläsaren Chrome, tillägg som stödjer eleverna i 
deras lärande. Bra är om du har med dig egen dator för att kunna 
delta aktivt under passet men det är inget måste. Under passet 
varvas föreläsning med konkreta exempel och praktiska övningar.

Vi avbryter passet för eftermiddagskaffe och nätverkande

16:00 Konferensen sammanfattas och avslutas 
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Nominerad till Guldäpplet 2015

Goda skäl att delta på konferensen:
• Lyssna till hur du arbetar språk – och kunskaps- 
 utvecklande i alla ämnen

• Lär dig mer om genrepedagogik och cirkelmodellen  
 samt andra konkreta verktyg som utvecklar elevernas  
 läs- och skrivförmåga

• Ta del av den senaste forskningen och beprövad  
 erfarenhet om hur nyanlända bäst tillgodogör sig det  
 nya språket

• Uppdatera dig kring metoder och strategier för  
 läsförståelse, bedömning och responsarbete

• Få insikt i hur du kan kombinera digitala verktyg med  
 språk – och kunskapsutvecklade arbetssätt 

• Ta del av Skolinspektionens viktigaste iakttagelser vid  
 granskningen av utbildningen för barn och elever med  
 annat modersmål än svenska

• Lär dig mer om social inkludering och interkulturellt  
 förhållningssätt för att främja språkutvecklingen

• Nätverka och utbyt erfarenheter med kollegor från  
 hela Sverige! 
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Konferenskod: OFF1368

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLANDE  
ARBETSSÄTT

 
Tid
Konferens  
23-24 maj 2016

Plats 
Scandic Hasselbacken
Hazeliusbacken 20, Stockholm
Tel: 08-517 343 00

 Konferens 23-24 maj 

Förnamn Efternamn  e-post adress 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Fyra sätt att anmäla sig 
Webb:  www.abilitypartner.se

mail:  bokning@abilitypartner.se

Tel:  08-694 91 00 

Post: Ability Partner 
 Telegrafgränd 5 
 111 30 Stockholm

Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON Boka senast 15 april Boka senast 13 maj Ordinarie pris

KONFERENS 6.980 kr 7.480 kr 8.480 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl mer än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.480 kr exkl. moms för konferensen.

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning 
efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

Avbokningsvillkor
Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega. 
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full av-
gift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis 
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners  
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning 
tas en administrativ avgift på 500 kr.

1.500 kr rabatt
1.000 kr rabatt


