
Kursbeskrivning:
Forskning visar att lärare har relativt svårt att förändra sin pedagogiska praktik. Ofta styrs lärare av en mer 
eller mindre omedveten praxisteori som styr handlandet i den pedagogiska praktiken. Samtidigt vet vi att 
läraren är nyckeln till framgångar i klassrummet. I mötet med nyanlända elever i klassrummet är det särskilt 
avgörande att lärare utvecklar den språkfrämjande undervisningen för att påskynda och stärka elevernas 
skolspråk. För att nyanlända elever ska bygga upp ett skolspråk krävs att alla lärare blir språklärare, men hur 
gör man det rent praktiskt? 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ger alla lärare verktyg att bemöta nyanlända i sin undervisning. 
Samtidigt gynnar arbetssättet alla elever oavsett bakgrund. Med hjälp av genrepedagogik och cirkelmodellen 
kan du för dina elever synlig- och tydliggöra språkets olika system i skrift. Genrepedagogik är en pedagogisk 
modell som ger dig som lärare struktur och stöd i undervisningen och verktyg för stöttning av flerspråkiga 
elever. Eleverna får i sin tur konkreta redskap för språkanvändning utifrån texternas olika kommunikativa 
syfte och sammanhang. 

Som lärare har du fokus på att utmana eleverna kognitivt för att ge dem en undervisning som är ett snäpp 
över deras nivå. Det är då nyanlända elever når en maximal utveckling av sitt språk. Men samtidigt kräver 
höga förväntningar också rätt stöd – hur använder man rätt stödstrukturer, modeller och metoder som ger 
varje elev möjlighet att utgå ifrån där han eller hon befinner sig och hitta sin väg till språklig utveckling?

Tiia Ojala kommer att ge dig konkreta klassrumsexempel på hur du kan stötta nyanlända och flerspråkiga 
elever i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av ett språkutvecklande arbetssätt genom 
genrepedagogikens cirkelmodell. 

Att undervisa i det flerspråkiga klassrummet

Kursen syftar till att ge dig som lärare verktyg för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande. 
Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt gör att flerspråkiga elevers kunskapsutveckling 
gynnas och effektiviseras genom att eleverna utvecklar sitt språk parallellt med sina kunskaper 
inom ämnet. Under kursen omsätts teori till praktik och du får lära dig att använda 
genrepedagogik och cirkelmodellen i undervisningen. Under kursen kommer presentation av 
teorier att varvas med ett aktivt deltagande i praktiska övningar om olika undervisningsmodeller. 

- Hur kan du individualisera undervisningen med metoder och verktyg som stöttar dina elever att 
lösa problem på egen hand?
- Hur utmanar du eleverna kognitivt med bl.a. krävande samtalsövningar i din undervisning?
- Så utvecklar du användandet av olika begrepp i en ämnesövergripande samverkan 
- Genrepedagogik och cirkelmodellen med sina fyra faser
- Hur kombinerar du genrepedagogikens cirkelmodell med formativa arbetssätt?
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Kursledare:
Tiia Ojala -  Sva-lärare, läromedelsförfattare, legitimerad coach & föreläsare
 
Prisbelönta Tiia Ojala är leg. lärare, fil. mag. i svenska som andraspråk, 
författare, coach och föreläsare. Tiia vann läromedelsförfattarpriset Lärkungen 2014

Ur innehållet

Språk- & kunskapsutvecklande arbetssätt
Kurs

Sagt om Tiia Ojala:
”Vi fick verkligen med oss mycket praktiskt som vi kommer att kunna använda med eleverna.”

””Så många konkreta verktyg vi fick!”
”Inspirerande, praktiskt och språkutvecklande!”
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Kurslokal:
Bonnier Conference Centre
Torsgatan 21, Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-33 66 86.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som är sva-lärare, 
ämneslärare, modersmålslärare eller 
studiehandledare.

Pedagogik:
Kursen varvar föreläsningar och diskussioner 
med reflektionsövningar individuellt och i 
grupper. Det ska vara lustfyllt och engagerande 
att delta. Kursen värdesätter den individuella 
reflektionen och den gemensamma dialogen 
mellan deltagarna så att ni kan lära av 
varandra.

Begränsat antal platser:
För att säkra kvaliten har vi begränsat antalet 
deltagarplatser till kursen. Anmäl dig redan 
idag och säkra din plats.

Kursintyg:
Efter genomförd kurs erhålls ett kursintyg av
Integrationsforum.

Anpassad utbildning för din organisation:
Vill du ha högsta möjliga effekt av din 
utbildning? De flesta av våra befintliga 
utbildningar kan genomföras internt för just 
din organisation. Vi kan också utarbeta och 
skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med 
dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie 
utbud. Efter att vi utrett era behov föreslår vi 
lämpliga utbildningsledare och ger er refer-
enser.

Ni väljer själva tid och plats för utbildningen. 
Innehåll och upplägg  anpassas utifrån era 
behov och önskemål. Kostnadseffektivt 
alternativ där fler av era medarbetare kan 
utbildas samtidigt.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Pris Pris

Kurs 4990 kr ENSTAKA PLATSER KVAR

Kursavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe 
och digital dokumentation. 

Schema över dagen:
08.30 Registrering
09.00 Kursen inleds
12.00 Lunch
16.00 Avslutning

Under dagen bryter vi för kaffe på för- och eftermiddagen

Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. 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 ett event/evenemang krediteras du 100% av det 
inbetalda beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i programmet.

Anmäl dig till kursen:

www.integrationsforum.se/anmalan

kundtjanst@integrationsforum.se

Tel: 08-199409

Kursen arrangeras av Integrationsforum. 

Om Integrationsforum:
Vi på Integrationsforum har mångårig erfarenhet av att 
arrangera konferenser och kurser. 

Integrationsforum är genom våra kvalitativa 
konferenser och kurser Sveriges främsta 
utbildningsanordare för dig som arbetar med 
integration, flyktingmottagning, mångfald och kultur. 

Genom våra utbildningar kan vi hjälpa dig och din 
organisation med att hantera utmaningar och prestera 
goda resultat. Vår ambition är att alla våra deltagare och 
samarbetspartners ska vara 100% nöjda och välja att 
återkomma.


