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SPRÅKINTRODAGEN
Årets viktigaste konferens om språkintroduktionsprogrammet - 4:e upplagan

Ur agendan:
• Uppdatering om gymnasielagen, asylprocessen 

och dess innebörd för unga och för deras fortsatta 
studier

• Från språkintroduktion till arbete - samverkan för 
effektiva utbildningsvägar i en mindre kommun

• Prisbelönt integrationsprojekt i samverkan med 
näringsliv och föreningsliv 

• Metodmaterial med syfte att öka förståelsen för 
grundläggande mänskliga rättigheter och 
jämställdhet hos elever på språkintroduktion

• Skapa lyckade övergångar från språkintroduktion till 
vidare studier eller arbete genom individanpassning 
och tydliga strukturer

• Nyanlända gymnasieelevers erfarenheter av 
språkintroduktion

• Hur påverkar bristen på kunskaper i svenska språket 
elevernas kunskapsinhämtning

• Hur kan man med minimala resurser förbättra 
nyanländas chanser att komma in i samhället

Speciellt inbjuden talare:

Migrationsverket
Johanna Lindblad Ó Duinnin 
Rättslig expert - rättsavdelningen

Migrationsverkets uppdrag, 
tillämpning av gymnasielagen, 
asylprocessen och aktuellt läge

Talare och praktikfall:
Migrationsverket
Johanna Lindblad Ó Duinnin 
Rättslig expert

Lysekils kommun
Martin Odell 
Rektor Språkintroduktion 
Lena Jansdotter Carlstedt 
Rektor Vuxenutbildning

Karlskrona kommun
Jennie Villnersson-Månsson 
Förstelärare 
Monika Anna Faligowski 
Lärare Språkintroduktion

Strömsunds kommun
Elisabeth Lindholm 
Utvecklingsledare 
Ylvfa Wistrand 
Pedagog

Högskolan Dalarna
Erika Bomström Aho 
Doktorand Pedagogiskt arbete 

Konferensen vänder sig till:

- Rektorer & huvudmän 
- Skolledare & administrativa 
  chefer 
- Lärare & pedagoger 
- Studiehandledare & SYV 
- Skol- och metodutvecklare

Målgrupp:



08.15-09.15 Registrering

09.15-09.20 Ordförande öppnar konferensen

09.20-10.30 Migrationsverket
Migrationsverkets uppdrag, tillämpning av 
gymnasielagen, asylprocessen och aktuellt läge 
• Uppdatering om gymnasielagen och asylprocessen – 
   dess innebörd för unga och för deras fortsatta studier
• Aktuell lägesrapport
• Frågestund

Johanna Lindblad Ó Duinnin, Rättslig expert, 
Migrationsverket

10.30-11.00 Förmiddagskaffe

11.00-12.00 Praktikfall
Från språkintroduktion till arbete - samverkan för 
effektiva utbildningsvägar i en mindre kommun
• Skapa lyckade övergångar från språkintroduktion till 
   vidare studier eller arbete genom individanpassning och 
   tydliga strukturer
• Löpande studie- och yrkesvägledning – nyckeln till ett bra 
   resultat vid övergångar 
• Hur etablerar du samarbete med näringslivet som gynnar 
   elevens egen framtidstro och drivkraft
• Skapa myndighetssamverkan för tidsbesparing och som 
   ökar elevens utrymme för studietid

Martin Odell, Rektor Gullmarsgymnasiet yrkesprogram och 
IM, Lysekils kommun 
Lena Jansdotter Carlstedt, Rektor Vuxenutbildning, Lysekils 
kommun

På Gullmarsgymnasiet i Lysekils kommun har man i nära 
samverkan med vuxenutbildningen hittat en framgångsrik 
modell för att få elever på språkintroduktion vidare i 
utbildningssystemet. Under detta anförande berättar Martin 
och Lena om sin samverkansmodell samt hur kartläggning 
och vägledning införlivas som en röd tråd genom hela 
språkintroduktionen.

12.00-13.00 Lunch och nätverkande

13.00-13.50 Expertanförande
Nyanlända gymnasieelevers erfarenheter av 
språkintroduktion
• Varför är en bred kartläggning av elevers kunskap och 
   erfarenhet viktig för dennes sociala och 
   utbildningsmässiga utveckling?
• Vilka elevidentiter är viktiga för eleverna sjäva?
• Från högpresterande elev till nybörjare och hur det 
   påverkar ens drivkraft
• Hur påverkar bristen på kunskaper i svenska språket 
   elevernas kunskapsinhämtning?

Erika Bomström Aho, Doktorand i pedagogiskt arbete, 
Högskolan Dalarna

Erika diskuterar utifrån djupintervjuer med elever
om deras erfarenheter av att vara elever på
Språkintroduktion. Elevernas berättelser blir därför ett 
sätt att bättre förstå deras erfarenheter av att vara 
elev i språkintroduktion och individens tankar om 
möjligheter och framtid i det nya landet.

13.50-14.20 Eftermiddagskaffe

14.20-15.15 Praktikfall
Prisbelönt integrationsprojekt i samverkan med 
näringsliv och föreningsliv
• Schemalagda lektioner och sociala aktiviteter ihop 
   med svenskfödda elever i yrkesprogram för ökad 
   integration
• Hur skapar vi ökad delaktighet, integration och 
   inkludering? 
• Hur kan man med minimala resurser förbättra 
   nyanländas chanser att komma in i samhället? 
• Så uppmuntrar vi våra unga att hitta drivkraften till 
   egen försörjning genom samverkan med näringslivet 

Jennie Villnersson-Månsson, Förstelärare 
samhällskunskap/historia, Karlskrona kommun 
Monika Anna Faligowski, Lärare Språkintroduktion, 
Karlskrona kommun

Lyssna till Jennies och Monika Annas anförande om 
ett prisbelönt  och inspirerande integrationsprojekt 
där elevgrupper från skilda samhällsgrupper och 
gymnasieskolor schemalades för gemensamma 
lektioner och fritidsaktiviteter. Det blev starten på 
en rad lyckade samarbeten där elever knutit nya 
kontakter över tidigare sociala barriärer. 

15.15-16.10 Praktikfall
Schemalagd kurs i normer och värderingar för 
nyanlända unga enligt LGR11
• Vilka förutsättningar ger vi nyanlända unga för att 
   förstå vad samhället förväntar sig av dem?
• Metodmaterial med syfte att öka förståelsen för 
   grundläggande mänskliga rättigheter, jämställdhet 
   och demokrati hos elever på språkintroduktion
• Vad behöver unga veta och få extra stöd i för att få 
   en känsla av sammanhang i sin nya vardag? 

Elisabeth Lindholm, Utvecklingsledare Resurscentrum 
Integration, Strömsunds kommun 
Ylfva Wistrand, Pedagog Resurscentrum Integration, 
Strömsunds kommun

Strömsunds kommun har under de senaste åren 
arbetat för att stärka skolans och övriga verksamheters 
värdegrundsarbete, med fokus på att ge nyanlända 
bättre förutsättningar till en god introduktion och en 
känsla av sammanhang i sin nya vardag. Resultatet är 
ett elevnära kursmaterial med utgångspunkt i LGR11.
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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.

Språkintrodagen
I Skolinspektionens granskning av språkintroduktion i gymnasieskolan 2019 framkommer två viktiga 
utvecklingsområden för nyanlända ungdomars etablering i samhället:

• Studie- och yrkesvägledning: Regelbundet, fortlöpande och i samverkan med samhället 
• Social inkludering: Schemalagda aktiviteter och lektioner med elevgrupper utanför SPRINT  
 
Alla kommuner erbjuder vägledning mot vidare studier och arbete. Granskningen visar dock att insatsen sker 
alltför sent och inte i tillräcklig omfattning för elever i språkintroduktion. Språkintroduktionen skall fungera som en 
språngbräda mot självförsörjning och samhällsintegration. Då krävs ett nära samarbete mellan gymnasieskola, 
andra skolformer, högskolor, arbetsliv och med samhället i övrigt.  
 
50% av eleverna på språkintroduktionsprogram känner sig inte delaktig i skolans sociala gemenskap enligt 
Skolinspektionen. Eleverna angav social inkludering som en nödvändighet för att lära sig bra svenska snabbt. Det 
krävs ett strukturerat och långsiktigt arbete, inte enbart enstaka aktiviteter, för att främja social gemenskap. För 
att främja elevens övergång från språkintroduktion till vidare studier eller arbete krävs:

• Tydliga mål och riktlinjer 
• Varierande och återkommande metoder för att uppnå dessa 
• Att ansvaret löper från huvudman till rektor. Från rektor till pedagoger och vägledare. Samt från samtliga 
ovanstående till varje enskild elev i språkintroduktion.

Varför du ska gå på Språkintrodagen?
• Lär dig av framgångsrika skolor som lyckats med övergångar  

• Spara tid och resurser genom tydligare struktur och uppföljning

• Utveckla integrerade mål och metoder som ökar elevernas autonomi och inre motivation 

• Uppnå tuffa kvalitetsmål tack vare elevers olika psykosociala förutsättningar och behov

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

Sagt om tidigare Språkintrodagen:
”En oerhört givande dag - fylld av kunskap och nya intryck som gav upphov till nya tankar och uppslag men

också nya frågor!” Göteborgs stad

“Lärorik och givande dag med nya kunskaper och nya kontakter” Luleå kommun

“Tydlighet, organiserat och proffsigt!” Hälsinglands Utbildningsförbund 



Datum:
Språkintrodagen - 27 november 2019

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.
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Pris
Konferens 4990 kr

SPRÅKINTRODAGEN
27 november 2019

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

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


