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• Jim Cummins: Flerspråkiga elever – effektiv undervisning i en utmanande tid
• Gudrun Svensson: Translanguaging i teori och praktik
• Mats Wennerholm: Nyanlända i skolan
• Seminarier: Pedagogiska och praktiska verktyg i undervisningen

www.goteborg.se/sprakcentrum
www.goteborg.se

Program

7.45–8.15 Registrering
8.15–8.30
Invigningstal av Inger Fält,
verksamhetschef Språkcentrum
Föreläsning av Jim Cummins:
8.30–9.30
Effective Instruction for Multilingual Learners: What Can We Learn from Inspirational
Practice?
9.30-9.45
Kristina Cunningham: EU:s
riktlinjer för språkundervisning i skolan
9.45–10.30 Fika
10.30–11.30 Gudrun Svensson –
Translanguaging i teori och praktik
Mats Wennerholm – Nyanlända i skolan
11.45–12.45 Lunch
13.00–13.45 Seminariepass 1
14.00–14.45 Seminariepass 2
14.45–15.30 Fika
15.30–16.15 Seminariepass 3

Jim Cummins – professor från
Toronto, Kanada

Gudrun Svensson – lektor vid Linnéuniversitetet

Jim Cummins är
professor emeritus på
Ontario Institute for
Studies in Education
på Torontos universitet, och adjungerad
professor på Åbo
Akademi i Finland. Hans forskning är
inriktad på utveckling av litteracitet i utbildningssammanhang karaktäriserade
av lingvistisk mångfald.
Cummins är författare till boken
Flerspråkiga elever: Effektiv undervisning i en utmanande tid.

Mats Wennerholm – undervisningsråd på Skolverket

			
13.00–13.45 Seminariepass 1

Gudrun Svensson är lektor i svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet. Där deltar hon i olika språkutvecklingsprojekt med
huvudsaklig inriktning mot skolan. Tillsammans med Maria
Lindgren har hon redigerat en nyligen utgiven antologi om
skrivande i skolan utifrån olika infallsvinklar.

Mats Wennerholm arbetar sedan 2001 med nationella skolutvecklingsuppdrag och just nu med insatser hos kommuner som tagit
emot nyanlända elever. Han har tidigare arbetat tillsammans med
modersmålslärare för Tema modersmål och haft uppdrag kring
studiehandledning, modersmål i förskola, nordiska språk, nationella
minoriteter och minoritetsspråk.

14.00–14.45 Seminariepass 2

Undervisning som gynnar språkutveckling
Föreläsare: Catarina Schmidt
Hur kan undervisningen utgå från barns resurser och erfarenheter
samtidigt som alla elevers språkutveckling gynnas? Catarina Schmidt,
universitetslektor i pedagogik med inriktning mot läs- och skrivlärande,
forskar om villkor och möjligheter för barns läsande och skrivande i
relation till flerspråkighet, multimodalitet och populärkultur.

Skriva, skapa och samarbeta digitalt
Föreläsare: Cecilia Lind
Hur kan vi förbereda för skrivande/skapande och stötta våra elever
att utvecklas som skribenter? Vad händer i en digital skrivworkshop?
Seminariet ger dig exempel på olika digitala verktyg, minilektioner,
modelltexter och samtal om texter och texttyper. Cecilia Lind är bland
annat förstelärare och undervisar på Johannebergsskolan.

Språkutvecklande arbetssätt – från teori till praktik
Föreläsare: Tore Otterup
Tore Otterup är fil dr och fd universitetslektor vid Göteborgs universitet.
Han har under många år varit involverad i lärarutbildningen i svenska
som andraspråk och bedrivit forskning om flerspråkighet och identitet,
andraspråksutveckling och hur språk- och ämneskunskaper kan utvecklas
samtidigt och med hjälp av varandra.

Språkutvecklande högläsning
Föreläsare: Anna-Maria Nylund
Med inspiration från Teachers College Reading and Writing Project tar
vi avstamp i det svenska flerspråkiga klassrummet och workshoppar
tillsammans kring hur vi framgångsrikt kan arbeta med kraften i
högläsning. Anna-Maria Nylund arbetar på Landamäreskolan och är
språk-, läs- och skrivutvecklare.

What every educator needs to know about cognitive benefits
of bilingualism
Föreläsare: Dina Mehmedbegovic
Dr Dina Mehmedbegovic undervisar inom UCL i London. Hennes
forskning har inriktning mot attityder till minoritetsspråk och flerspråkighet. Hon arbetar idag tvärvetenskapligt i syfte att etablera
bredare evidensbas för att belägga positiva kognitiva effekter av
två- och flerspråkighet i utbildning och livslångt lärande.

Alternativa lärverktyg ur ett lerspråkigt perspektiv
Föreläsare: Johanna Kristensson
Denna föreläsning handlar om förhållningssätt kring alternativa lärverktyg. Du får också konkreta exempel på hur verktygen kan användas för alla elevers språk- och kunskapsutveckling. Johanna
Kristensson är logoped och språk-, läs- och skrivutvecklare i
Halmstads kommun.

15.30–16.15 Seminariepass 3
Mindset och inlärning
Föreläsare: Stina Söderqvist
Stina Söderqvist har studerat psykologi och är doktor i kognitiv
neurovetenskap med fokus på de kognitiva förmågor som ligger till
grund för inlärning. Under sin föreläsning berättar hon hur vi kan påverka elevers mindset genom att lära dem hur inlärning går till i hjärnan.
Hon ger exempel på hur detta kan göras konkret i klassrummet.
Effektiv webbaserad alfabetisering
Föreläsare: Ivana Eklund
I och med beslutet om skolans digitalisering och genom skrivningar om
digital kompetens i styrdokumenten har lärarens uppdrag att använda
sig av digitala resurser i undervisningen blivit tydligt. Ivana Eklund är
sfi-lärare, utbildare och författare. Hon ger inspiration, tips och exempel
på hur du kan arbeta mer digitalt med alfabetisering.
Flerspråkighet – rättigheter, skyldigheter och möjligheter
Föreläsare: Helen Svelid, planeringsledare i Göteborgs Stad
Barn och elever som är flerspråkiga, eller som hör till någon av de
nationella minoriteterna, uppmärksammas särskilt i de nationella styrdokumenten. Helen berättar om rättigheter, skyldigheter och möjligheter och Göteborgs Stads åtagande som finskt förvaltningsområde
och vad det innebär för skola och barnomsorg.

Så här anmäler du dig

Du anmäler dig till konferensen via den här länken:
https://www.delegia.com/skolaforalla Du kan antingen anmäla dig till hela
dagen eller bara förmiddagen. Förmiddagen startar med en gemensam
föreläsning, följd av två alternativa föreläsningar. Eftermiddagen består av
tre seminariepass, där du väljer mellan nio olika ämnen.
Pris heldagskonferens: 1895 kronor inklusive lunch
Pris förmiddagskonferens: 1395 kronor exklusive lunch
Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag 31 januari 2018
Du som deltar ordnar själv resa och logi
För frågor om konferensen kan du kontakta Språkcentrum:
E-post: sprakcentrum.goteborg@educ.goteborg.se
Konferensen anordnas av Språkcentrum i Göteborgs Stad i samarbete med Center för skolutveckling

