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Bonnier Conference Center, Stockholm 

Gå 2 betala för 1

– Gäller t.o.m. 29 november,

boka redan idagFLERSPRÅKIGA ELEVER LÄRARE
Årets viktigaste konferens om flerspråkiga elever 

för lärare och pedagoger - 5:e upplagan

Ur agendan:
• Utöka elevinflytandet och skapa tydligare struktur 

fär att öka elevernas engagemangsnivå 

• Därför är du som lärare en förebild och extra viktig i 
socioekonomiskt utsatta områden

• Framgångsrik föräldrasamverkan trots 
språksvårigheter

• Hur kan du bidra till elevers mod att utvecklas och 
nå sina drömmar?

• Transspråkande och samverkan med 
vårdnadshavare för att gynna elevers 
språkutveckling

• Planering för övergång till gymnasiet trots brister i 
språk, begreppsförståelse och ämneskunskaper

• Arbeta utifrån 3-lärarsystemet för att optimera lärare 
och elevers kompetens

• Hur kan du stötta en flerspråkig elev med 
språkstörning?

• Så frigör trelärarsystemet tid för individuell utveckling

• Hur förbereder du bäst flerspråkiga elever genom 
vägledningssamtal kompletterat med individuell 
studieplan

Speciellt inbjuden talare:

Unga behöver förebilder för att 
lyckas - våga vara en!

Järvaskolan
Milad Mohammadi 
Grundare, inspiratör & årets 
talare 2017

Talare och praktikfall:

Stockholms stad
Lars Häggström 
No, MA-lärare 
Pavlina Spanos 
Sv, So, Eng-lärare 
Elsa Luthman 
Sv, So, Eng-lärare 
 
Järfälla kommun 
Lotta Lindström 
SYV 
 
Järvaskolan 
Milad Mohammadi 
Grundare, inspiratör & årets 
talare 2017 
 
Linnéuniversitetet 
Gudrun Svensson 
Docent i svenska som 
andraspråk 
 
Skånes universitetssjukhus 
Eva-Kristina Salameh 
Författare, leg. logoped & 
doktor i medicinsk vetenskap 

Konferensen vänder sig till:

- Lärare & Pedagoger 
- Modersmålslärare 
- Specialpedagoger  
- Skol- och metodutvecklare 
- Studiehandledare 
- Administrativa funktioner 

Målgrupp:



08.15-09.15 Registrering
09.15-09.20 Ordförande öppnar konferensen

09.20-10.20 Inspirationsföreläsning
Unga behöver förebilder för att lyckas - våga vara 
en! 
Milad Mohammadi föddes i Iran och växte upp i 
utanförskapets Sverige med få vuxna förebilder och en 
känsla av att inte riktigt bli lyssnad på eller ha tillräckligt 
med makt för att kunna påverka. När en lärare frågade 
”hur vill du att världen ska beskriva dig efter din död, Milad” 
kom insikten att utbildning är makt. ”Som invandrarunge 
från orten måste jag vara ännu smartare, ha ännu mer 
utbildning än alla andra för att bli tagen på allvar” tänkte 
Milad. Så vid 22 års ålder tog Milad som Sveriges yngsta 
någonsin en dubbelexamen i juridik och statsvetenskap. 
Snart fullföljdes även drömmen om att starta den bästa 
grundskolan för elever i socioekonomiskt utsatta områden. 
Järvaskolan i Stockholm är idag ett framgångskoncept 
med fokus på mångfald, integration och samverkan mellan 
familjer, skolan och samhället utanför bostadsområdet.
• Därför är du som lärare en förebild och extra viktig i 
   socioekonomiskt utsatta områden
• Hur kan du bidra till elevers mod att utvecklas och nå sina 
   drömmar?
• Se och uppmuntra sånt som fungerar för eleven, istället 
   för det som skapar problem

Milad Mohammad, Inspiratör, årets talare 2017 & grundare, 
Järvaskolan

Milad, 30 är en globalt hyllad integrations- och 
mångfaldsinspiratör med superlativa vitsord från en mängd 
inflytelserika ledare som tex Jens Stoltenberg, Barack 
Obama, Kofi Annan, Petter Stordalen och Fredrik Reinfeldt

10.20-10.50 Förmiddagskaffe

10.50-11.50 Prisbelönt praktikfall
Arbeta utifrån 3-lärarsystemet för att optimera lärare 
och elevers kompetens - Enbacksskolan, Tensta
I socioekonomiskt svaga områden är elevens språk- och 
kunskapsutveckling ofta beroende av elevens relation 
till läraren. Trelärarsystemet förutsätter ett stort mått av 
prestigelöshet och tillit mellan lärare, samt en vilja och 
förmåga att dra nytta av personliga olikheter. Försteläraren 
i elevinflytande på Enbacksskolan Pavlina Spanos, 
tilldelades Pennsvärdet 2019 (Berättarministeriet) för bland 
annat sin förmåga att möta varje elev utifrån dennes  
förutsättningar. 
• Så frigör trelärarsystemet tid för individuell utveckling
• 3 steg för höjda kunskapsresultat: goda relationer, 
   formativ feedback och höga förväntningar
• Utöka elevinflytandet och skapa tydligare struktur fär att 
   öka elevernas engagemangsnivå 

Pavlina Spanos, Sv, So, Eng-Lärare, Stockholms stad 
Elsa Luthman, Sv, So, Eng-Lärare, Stockholms stad 
Lars Häggström, No, Ma-Lärare, Stockholms stad

De tre kollegorna redogör här för både framgångar och 
mindre lyckade idéer som testats under 9 år av arbete med 
och utveckling av sitt trelärarsystem.

11.50-12.50 Lunch och nätverkande

12.50-13.50 Expertanförande
Språkstörning i kombination med flerspråkighet
• Vad är en språkstörning och hur kan den visa sig?
• Så skiljer du mellan språkstörning och språkliga 
   svårigheter som kan bero på olika språks 
   uppbyggnad eller för  lite exponering för 
   andraspråket
• Hur kan du stötta en flerspråkig elev med 
   språkstörning? 

Eva-Kristina Salameh, leg. logoped, doktor i medicinsk 
vetenskap och verksamhetsansvarig för Språkens hus, 
Skånes universitetssjukhus

Eva-Kristinas forskningsfokus är språkstörning hos 
flerspråkiga barn, vilket ofta innebär en utmaning för 
läraren. Hon presenterar också problem som uppträder 
vid språkstörning i de 10 vanligaste modersmålen i 
skolan. Hon anlitas ofta av Skolverket och SPSM vid 
frågor inom dessa ämnen.

13.50-14.20 Eftermiddagskaffe

14.20-15.15 Expertanförande
Transspråkande samverkan med 
vårdnadshavare gynnar elevers 
språkutveckling 
Föräldrars positiva förhållningssätt till barnens skolgång 
och deras uppmuntran till studier har större betydelse 
för barnens resultat än föräldrarnas kunskaper i 
svenska.
• Så upphör språksvårigheter att vara ett hinder för 
   föräldrasamverkan
• Hur utformar du flerspråkiga samarbetsläxor för att 
   visa förtroende för elevens föräldrar som läxhjälpare

Gudrun Svensson, Docent i Sva, Linnéuniversitetet   

Gudruns forskningsfokus är andraspråksinlärning och 
flerspråkighet ur ett didaktiskt perspektiv. Sedan några 
år tillbaka handleder hon skolprojekt med utveckling 
av transspråkande i undervisningen. 

15.15-16.10 Praktikfall
Planering för övergång till gymnasiet trots 
brister i språk, begreppsförståelse och 
ämneskunskaper 
• Hur förbereder du bäst flerspråkiga elever genom 
   vägledningssamtal kompletterat med ISP 
• Så konkretiserar du vägledningens alla möjligheter 
   för eleverna genom studiebesök på olika 
   gymnasieprogram 

Lotta Lindström, SYV, Järfälla kommun   

Lotta arbetar som studie- och yrkesvägledare på olika 
nivåer sedan 1994. Hon menar att valkompetenta 
elever fattar färre felval till gymnasiet och klarar 
studierna bättre. Elever som når sina studie-mål är ofta 
mer motiverade och mår generellt sett bättre. 

FLERSPRÅKIGA ELEVER LÄRARE
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Om Integrationsforum
Integrationsforum är störst i Sverige på kompetensutveckling inom integration, mångfald, kultur och 
flyktingmottagning. Över 3000 deltagare deltar årligen på våra utbildningar.

Vår vision är att genom våra kvalitativa utbildningar, konferenser och kurser hjälpa organisationer med att 
hantera samhällsutmaningar, omvärldsbevaka och prestera goda resultat. Vårt syfte och mission är att arbeta för 
ökad integration och ett inkluderande samhälle som värdesätter mångfald.

Vår ambition är att alla våra deltagare och samarbetspartners ska vara 100% nöjda och välja att återkomma.

Flerspråkiga Elever Lärare
Från 1 juli 2019 gäller Skollagens nya riktlinjer som skall erbjuda nyanlända elever i grundskolan ökade möjligheter 
att uppnå behörighet till nationella gymnasieprogram. För att säkerställa att alla insatser hinner genomföras 
strukturerat och med god kvalitet, rekommenderas att lärarteamen planerar för detta redan i grundskolans 
tidigare årskurser. 
 
Hur kan du planera för flerspråkiga elevers undervisning utifrån individuella behov, kartläggningsarbete samt 
2019 års nya riktlinjer för timplan och individuell studieplan (ISP)? Hur frigör du undervisningstid samtidigt som dina 
administrativa åtaganden ökar? Hur kan flera lärare undervisa tillsammans utan att det uppstår missförstånd eller 
konkurrenssituationer?  
 
Under konferensen Flerspråkiga Elever Lärare sätts flerspråkiga elevers villkor i klassrummet i fokus. Här får du 
verktyg för att utveckla den klassrumsnära undervisningen utifrån förutsättningarna på just din skola. Innehållet är 
verksamhetsnära och direkt användbart i ditt dagliga arbete. 

Varför du ska gå på konferensen Flerspråkiga Elever Lärare?
• Låt dig inspireras av lärarteamet bakom det uppmärksammade och prisbelönta trygghetsarbetet i en 
   socioekonomiskt särskilt utsatt F-9-skola 

• Utveckla din förmåga att skilja mellan långsam språkutveckling och språkstörning

• Ta del av konkreta tips på hur du kan underlätta elevers val av gymnasieprogram genom systematisk 
   samverkan redan i år 6-9

• Så kan ni arbeta förebyggande i nätverk för att motverka föräldrars och elevers sociala utanförskap

• Nätverka, knyt kontakter och utbyt erfarenheter med kollegor och experter från hela landet 

Sagt om tidigare konferenser:
“En inspirerande dag med proffsiga föreläsare. Jag åkte hem med många nya tankar och idéer” - Östra Göinges 
kommun

“En proffsig tillställning med för ämnet intressanta föredragningar och givande dag med nya kunskaper och nya 
kontakter” - Växjö kommun

“Detta forum gav mig många idéer som jag kan använda mig av i min undervisning” - Haninge kommun

“Bra talare och organiseringen kring forumet var bra” - Oxelösunds kommun



Datum:
Flerspråkiga Elever Lärare 
4 februari 2020

Konferensanläggning:
Bonnier Conference Center 
Torsgatan 21, Stockholm - 08-33 66 86

3 sätt att anmäla sig:
Tel: 08-199409

E-post:  kundtjanst@integrationsforum.se

Webb: www.integrationsforum.se/anmalan

Avbokningsvillkor:
Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga 
avbokning senast 14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp med avdrag för en 
administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller 
en kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning 
mindre än 14 dagar före konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. I det fall Integrationsforum ställer in en 
konferens/evenemang krediteras du 100% av det inbetalda beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre 
ändringar i form utav talare, lokal, schema och programpunkter i agendan.

För anmälan, www.integrationsforum.se/anmalan eller ring 08-199409

Priser SPARA
Konferens - bokning senast 19 december 3990 kr  1000 kr 
Konferens - bokning efter 19 december 4990 kr

FLERSPRÅKIGA ELEVER LÄRARE
4 februari 2020

Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och digital dokumentation. Om ni 
önskar så kan vi skicka fakturan till er redan nu eller januari 2020.

Betalningsvillkor: 
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 
10 %.

SPECIALPRIS! Gå 2 betala för 1 på konferensen
- Ange “2för1” som bokningskod
- Gäller t.o.m. 29 november

Se även konferensen dagen efter för skolledare:
- Flerspråkiga Elever Skolledare 5 februari med fokus på 
skolledning och skolutvecklingsfrågor
- https://integrationsforum.se/flersprakigaeleverskolledare/


