
 

Malmö stad    

 

Välkomna till en Nordisk konferens om 

 

Nyanländas villkor och lärandemöjligheter i Norden 

25–26 april 2018 Malmö Universitet 

Malmö Stad i samarbete med FLIN (Flerspråkighet i Norden) 

 

 

Program 25 april 

 9.00 – 10.00  Registrering med fika 

10.00 - 10.30 Välkomna. Henric Kahlmeter, utbildningschef inleder tillsammans 

med Beata Engels Andersson, enhetschef på Språkcentralen. Pia 

Håland Anveden, utvecklingssamordnare och Jaana Sandberg, 

ordförande i FLIN. 

10.30 – 11.30  Fokus på forskning om flerspråkighet i skolan: Translanguaging – 

transspråkande i praktik och teori, Gudrun Svensson, Ph.D. Lektor 

i svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet i Växjö.   

11.30 – 12.30  Lunch  

12.30–15.30   Studiebesök med buss (se separat anmälan) 

15.30 – 16.30  Malmö Universitetet. Diskussion kring studiebesöken inklusive 

kaffe. 

17.00   Malmö stad bjuder på Mingel i Rådhuset. 

 



Program 26 april 

8.30 – 9.30 Parallella seminarier/workshops av medlemmarna i FLIN (se 

separat anmälan) 

9.30- 10.00   Kaffe 

10.00- 11.30  Effective Instruction for Multilingual Learners: What Can We 

Learn from Inspirational Practice? Jim Cummins, Professor 

Emeritus at the Ontario Institute for Studies in Education at the 

University of Toronto and an adjunct professor at Åbo Akademi 

University in Finland.  

11.30- 12.00   Avslutning, därefter lunch för de som anmält sig 

 

 

 

Anmäl dig senast 1 december 2017 för att få bättre chans att få första valet! 

  



Storföreläsningen,  den 25 april 

Gudrun Svensson, Ph.D Lektor i svenska som andraspråkvid Linnéuniversitetet i Växjö.  

Fokus på forskning om flerspråkighet i skolan 

Translanguaging – transspråkande i praktik och teori 

I denna föreläsning går Gudrun Svensson igenom ett synsätt på språkutveckling som internationellt 

benämns translanguaging och som vid översättning till svenska blir transspråkande.  Termen 

”translanguaging” myntades av språkforskaren Cen Williams i Wales (1996). Elever med kymriska 

som förstaspråk och engelska som andraspråk fick en bättre språk- och kunskapsutveckling om de 

fick använda båda sina språk i undervisningen. Hans idéer var egentligen inte nya inom 

flerspråkighetsforskningen. Redan 1976 hade Jim Cummins efter en omfattande forskning kommit 

fram till det som han benämner interdependenshypotesen. Den innebär att flerspråkiga människor 

har en underliggande gemensam språkförmåga och att deras införlivade språk står i 

beroendeförhållande till varandra. Hans hypotes har sedan utforskats av andra forskare som också 

kommit fram till att så är fallet. Flerspråkiga elever har således flera språk att tillgå men missgynnas i 

skolan om de ständigt måste inhämta alla kunskaper på det språk som inte är deras starkaste.  

Flerspråkighetsforskare lyfter fram translanguaging som en möjlighet att arbeta utifrån elevernas alla 

språkliga resurser för att befrämja deras identitets-, språk – och kunskapsutveckling. För svenska 

skolans del innebär det att en ständigt enspråkigt inriktad undervisning på svenska borde förändras 

för att ge större möjligheter för flerspråkiga elever att använda sina resurser på ett berikande och 

kunskapsutvecklande sätt. I föreläsningen utgår Gudrun Svensson från dessa teorier och visar 

praktiska exempel på hur lärare arbetat transspråkande i en svensk kontext. De praktiknära 

exemplen är hämtade från olika ämnen och olika stadier i skolan och belyser lärares strategier och 

deras elevers resultat.  

Storföreläsningen, den 26 april 

Jim Cummins, Professor Emeritus at the Ontario Institute for Studies in Education at the 

University of Toronto and an adjunct professor at Åbo Akademi University in Finland.  

Effective Instruction for Multilingual Learners: What Can We Learn from 

Inspirational Practice?  

 

Drawing from both Swedish and international research, the presentation will discuss what we know 

about multilingual students’ academic development in school and what instructional approaches are 

most likely to be effective in helping students learn. Our knowledge in this area comes not just from 

research but also from the classroom teaching of educators who have pioneered innovative 

instructional approaches that enable all students to engage academically. Certain fundamental 

principles emerge when we examine these approaches. Teachers focus on teaching the whole 

child/student by connecting instruction to their lives and affirming their intellectual and academic 

identities; there is a consistent focus throughout the school on engaging students actively with 

literacy and reinforcing academic language across all curricular subjects; and finally, leadership within 

schools is active, but also collaborative, with an emphasis on mobilizing the imagination and creative 

ideas of all teachers in a shared commitment. 

 



Studiebesök med Tema integration, företas med bussar. 

 
Buss 1 - Rosengård  

Ett spännande besök på en förort i Malmö. Vi får en glimt av framtidsplaner för 
bostadsområdet, vi besöker ”Drömmarnas hus”, ett konstnärligt allaktivitetshus för barn och 
unga och får glimtar av deras och JC:s fotbollsklubbs spännande verksamhet. Vad innebär 
det att driva en ”Yalla- Yalla-trappa” samt vad kan dölja sig bakom ”Kryddor på Rosengård”?  
Målgrupp: Från förskola till vuxen. 
 

Buss 2 - Nyanlända elevers rätt till sin stad, rekreation och högre utbildning 

Upplevelsebaserat lärande. Vi bekantar oss med Malmö stads Startskola, Pedagogiska kartor 
och Näktergalen. Startskolans samt Pedagogiska kartors syfte är att introducera nyanlända 
ungdomar i åldrarna 16–20 till en meningsfull fritid för att göra världen större genom olika 
former av samverkan. Näktergalen leds från Malmö Universitet med syfte att studenter som 
med egen erfarenhet möter yngre nyanlända elever för att sporra dem till fortsatta högre 
studier och framtidstro. Målgrupp: Gymnasiet-vuxen 

Buss 4 - Frivilligorganisationer  

Vi kommer att besöka Röda Korsets lokaler och där få del av olika frivilligorganisationer som 

arbetar med nyanlända i olika åldrar. Medverkande kommer att vara Röda Korset, IM 

(=Individuell Människohjälp), I Malmö möts vi samt Rådrum i Skåne. Besökarna får glimtar av 

nyttjarnas egna erfarenheter av kontakten med frivilligorganisationerna. Målgrupp: Alla 

Buss 6 - Diskursiva möjligheter  

Samarbete över religionsgränserna. Vi kommer att genomföra studiebesöket i en synagoga 

och få information om Romsk informations- och kunskapscentrums framgångsrika arbete, 

om den Judiska församlingen samt möta Islamakademin och få del av AMANA, (samarbete 

mellan judiska församlingen). Innan vi är tillbaka på Universitetet, hinner vi även besöka 

Malmös moské. Målgrupp: Alla 



Workshops och seminarier - 26 april 
  
Workshop 1: ¨Sproglæring mellem klasserum og arbejdsplads”, Samarbete mellan 

tre olika länder och tre olika institutioner 

Hur kan lärande på arbetsplatsen stärkas genom att språkundervisningen i klassrummet tar 
till vara språkinlärarnas kompetenser och skapar uppgifter som stöttar språkinlärningen på 
arbetsplatsen? Hvordan styrker vi den gensidige bevægelse mellem læring på 
arbejdspladsen og læring i klasseværelset. Det vil vi arbejde med i denne workshop. Med 
udganspunkt i konkrete eksempler fra Sverige, Danmark og Finland lægger vi op til 
diskussion og erfaringsudveksling i workshoppen. 

. 

Språk: Svenska, engelska, norska och danska. Målgrupp: Vuxenutbildning 

 

 

Workshop 2: Aktionsforskning i en flerspråkig skolmiljö, Helsingfors och Jyväskylä 

universitet  

Enligt den nya nationella läroplanen vid grundutbildning i Finland bör språkundervisningen 

stärka elevernas språkliga medvetenhet.  Samtidigt framhävs det att ansvaret för att främja 

och stärka språklig identitet inte enbart är språklärarnas ansvar utan att det måste ses som 

en utmaning för alla lärare i olika ämnen och för hela skolan som arbetsgemenskap.  

Workshoppen baserar sig på forskningsprojektet ”De nya finska språken i Östra Helsingfors”. 

Projektgruppen består av lingvister, samhällskonstnärer och en journalist. Den 

metodologiska utgångspunkten för projektet är aktionsforskning. Ett av projektets syften är 

att, i skolgemenskapen, göra synlig den språkliga mångfalden som finns i sociala nätverk i 

omgivningen. Vi utvecklar nya pedagogiska och interaktiva modeller för att främja språkligt 

medvetande, mod att använda sina egna språk som resurser i interaktion med andra och 

kunskap att uppskatta andras språk. Projektet vill engagera alla aktörer i skolan: elever, 

lärare, skolledningen och övrig personal. I workshopen visas några praktiska 

språkpedagogiska experiment och erfarenheter delas med deltagare om andra projekt som 

syftar att öka språklig medvetenhet och att utveckla nya pedagogiska modeller i flerspråkiga 

skolor och utbildningar.  Workshoppen består av en inledning (20 minuter) och grupparbete. 

Heini Lehtonen, forskare, Reetta Räty, journalist (Helsingin Sanomat), Janne Saarikivi, 

professor & Jyrki Kalliokoski, professor, Helsingfors universitet. 

Språk: svenska. Målgrupp: Grundskola 

 



 

Workshop 3: Språkstöd och språkstimulering i en flerspråkig förskola, Helsingfors 

och Åbo Universitet 

Workshoppen inleds med en presentation (20 minuter) om andraspråksinlärning i förskolans 

vardag. Materialet som används är videofilmad interaktion i språkbad där finskspråkiga barn 

lär sig svenska. Det handlar alltså om en tvåspråkig miljö, med barn som har samma första 

språk men inga kunskaper i andraspråket då de börjar i språkbadet. I diskussionen behandlas 

temat språkstöd och språkstimulering från olika synvinklar och i olika språkliga miljöer inom 

förskolan. Deltagarna får gärna förbereda sig för att presentera de språkliga miljöerna som 

de arbetar i eller har erfarenhet av, samt på förhand resonera vilka frågor gällande språket 

som är relevanta för deras arbete.   

Marjo Savijärvi, universitetslektor, pedagogiska fakultet, Helsingfors universitet & Minna 

Laakso, professor, samhällsvetenskapliga fakultet, Universitetet i Åbo 

Språk: svenska. Målgrupp: Förskola 

 

 

Workshop 4: Preparatory education is organised in Helsinki as inclusive education. 

What does it mean?  

 How do we support the development of the Finnish language? 

 How do we support the development of the children's own mother tongue? 

 How do we support the development of the opportunity to grow into two or more 
cultures? 

 How do we support the development of integration into society?  
Irina Haahtela, vice principal // biträdande rektor 
Linda Fischer, Finnish as the second language teacher // finska som andra språk lärare 
Marjaana Gyekye, kindergarten teacher, language support // barnträdgårdslärare för 
språkstöd.  
Språk: Engelska och svenska. Målgrupp: Grundskola och förskoleklass 
  

 

Workshop 5: Introduktionsförskolan i Rinkeby-Kista, Stockholms Stad 

Introduktionsförskolan vänder sig till familjer med barn i åldrarna 0–6 år som inte är 

inskrivna i förskolan. Verksamhetens fokus är språkutveckling i svenska både för barn och 

vuxna, där interaktionen har stort utrymme. Vuxna erbjuds att dagligen delta i en så kallad 

språkatimme, samtidigt som deras barn leker och språkar under ledning av en pedagog.  

Erika Sahlén och Heidi Kujala, förskollärare.  

Språk: svenska. Målgrupp: Förskola 

 

  



Workshop 6: Språkutvecklande arbetssätt med fokus på, Reading to Learn för att 

höja alla elevers kunskapsresultat 

Språkutvecklande arbete är en av huvudinriktningarna på Sandeklevskolan som har elever 

med många nationaliteter och nyanlända elever. Alla lärare ska under en femårsperiod ha 

fått en kompetensutveckling på ett år inom genrepedagogiken, Reading to learn, R2L. Målet 

är att alla har god kompetens att arbeta språkutvecklande inom sina ämnen. Detta är en del 

av skolans systematiska kvalitetsarbete. Under seminariet presenteras arbetet utifrån 

klassrumsperspektivet från planering till undervisning. Utifrån skolledarperspektivet belyses 

det systematiska kvalitetsarbetet, långsiktigt tänk, framgångsfaktorer och fallgropar.   

Charlotta Björk, rektor, Stefanie Henriksson och Charlotte Fri, lärare från Sandeklevskolan 
Språk: svenska. Målgrupp: Grundskola 

 

 

Workshop 7: Vem är rädd för språk? Om erfarenheter och handlingskraft i 

flerspråkiga skolmiljöer 

I detta seminarium presenterar Manuela Lupsa resultat från två studier. Båda studierna 

utgår från en språkvetenskaplig teori om erfarenheter och handling, dvs teorin om medierad 

diskurs. Den ena studien beskriver hur en skola med flerspråkiga elever i majoritet gestaltas i 

ortens största tidning. Den andra studien undersöker hur skolans lärare, i sina pedagogiska 

handlingar, förhåller sig till elevernas språkmångfald i klassrummet.  

Manuela Lupsa, adjunkt Malmö högskola  

Språk: svenska. Målgrupp: Grundskola 

 

 

Workshop 8: Studiehandledning på modersmål, exempel Malmö.  

Riktlinjer, rutiner och praktik, Malmö Stad 

Studiehandledning på modersmål regleras i skolförordningen och en elev ska få 

studiehandledning om han/hon behöver det. Syftet med studiehandledningen är att en elev 

som inte ännu behärskar skolans språk ska få stöd på sitt modersmål för att kunna följa 

undervisningen. Intentionerna är bra men Skolinspektionens kvalitetsgranskningen visar att i 

många fall brister skolornas hantering av studiehandledning. Malmö stad har utarbetat 

riktlinjer och rutiner för studiehandledning och presenterar dessa samt hur ett bra 

samarbete mellan studiehandledare och ämneslärare i praktiken kan läggas upp så att det 

gynnar elevens lärande.  

Modersmålslärare Rahmatullah Sarwari, förstelärare/studiehandledare Roza Ristevska och 

ämneslärare Patrick Afsén. 

Språk: Svenska. Målgrupp: Grundskola, gymnasiet 

 

 



Workshop 9: Fleksibel opplæring- et prosjekt fra Norge som prøver ut nettbasert 

tospråklig oppplæring i matematikk og naturfag" 

I prosjektet får elever tospråklig opplæring via nett på språkene arabisk, somali og tigrinja i 

fagene matematikk og naturfag, Elevene får også tilgang til en tospråklig plattform med 

læringsressurser som opplæringsvideoer, tekster, oppgaver og ordlister på norsk og 

morsmål.  

Marit Lunde fra NAFO.  
Språk: Norska. Målgrupp: Grundskola 
 

 
Workshop 10: Att möta och undervisa nyanlända gymnasieelever utan 
skolbakgrund - litteracitetsarbetets fyra dimensioner 
Den här workshopen har ungdomar med kort skolbakgrund i fokus. Med utgångspunkt i den 
läslyftsmodul om litteracitet som vi har tagit fram för Skolverket diskuterar vi hur 
undervisningen kan utgå från den s.k. resursmodellen för att stärka elevens 
litteracitetskompetens. Vi lyfter frågan om hur vi kan använda elevernas språkliga, 
litteracitetsanknutna och sociokulturella resurser i undervisningen och ger konkreta exempel 
på:  
- Att arbeta med teman som väver samman verkliga upplevelser med 
mer metaspråkliga, skolanpassade övningar.  
- Att sträva efter en undervisning som utgår från elevernas sammanhang för att ge dem rika 
möjligheter att få uttrycka sig på svenska.  
- Att stötta med digitala resurser, multimodalitet och elevernas olika modersmål 

Qarin Franker, Göteborgs Universitet och Alexandra Ljungqvist Sjölin,  Liljeholmens 
gymnasium, Stockholms stad.  
Språk: svenska. Målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet, Vuxen 

 
 

FLIN arbetsgrupp kommer att fördela platserna så att vi får en bra nordisk 
sammansättning i varje grupp 

 

  



Praktisk information: 
I anmälningsavgiften på 1000 Skr ingår, förutom programmet, studieresorna samt lunch och 

kaffe båda dagarna. Dag 2 kan deltagare få med sig en wrap om man inte har tid att stanna 

för att äta lunch. Vi ber dig därför ange antal luncher samt eventuell specialkost. 

 

Malmö stad bjuder på Mingel på Rådhuset, som ligger på Stortorget. Promenadavstånd från 

Universitetet och från båda hotellen.  

 

Adressen till Universitetet är: Nordenskiöldsgatan 1.  

(se kartan på sista sidan) 

 

Hotellinformation: 
Malmö stad har förhandsbokat hotell i närheten av Malmö Universitet till mycket förmånliga 

priser. Observera koderna vid bokning. 

 

Comfort Hotel Malmö –Carlsgatan 10, Malmö.  

Hotellet ligger 10 minuters promenad från Universitetet, precis bakom järnvägsstationen, 

Flygbussterminalen och Malmö tunnelbana. Boende i enkelrum 1156 Skr exkl. moms. 

Mail: group.malmo@choise.se OBS! Ange bokningskod för att få det rabatterade priset: 

2029GR010354 

75 % av de outnyttjade rummen släpps 2 månader före ankomst och 2 veckor innan släpps 

alla outnyttjade rummen. 

 

Radisson Blu Hotel . Adress: Östergatan 10, Malmö. 

Hotellet ligger på 15 minuter promenadväg från Universitetet, 5 minuter från 

järnvägsstationen, Flygbussterminalen och Malmö tunnelbana.  

Boende i enkelrum 1395 Skr inkl. .moms, dubbelrum 1595 Skr inkl. moms per natt. För 

garanterat pris, ska bokningen ske senast den 25 mars 2018. Därefter släpps de rum som 

inte blivit bokade och vi erbjuder sedan priser och rum efter tillgänglighet. För att boka; 

Klicka på bokningslänken: 

Bokning av hotellrum i samband med Nordisk Konferens på Malmö Högskola 

Eller direkt via hotellet: Telefon: +46 40-698 40 40, E-mail: 

inhousesales.malmo@radissonblu.com OBS : Uppge PAC Code,  för att få det rabatterade 

priset: Malmö Stad  

mailto:group.malmo@choise.se
https://www.radissonblu.com/reservation/cityRateSearch.do?rateSearchForm.crossBrandSearch=thisBrandOnly&rateSearchForm.o%5b0%5d.c=0&rateSearchForm.forcedHotelSearch=true&rateSearchForm.hotelCodes=MMAZH&rateSearchForm.checkinDate=04/25/2018&rateSearchForm.checkoutDate=04/27/2018&rateSearchForm.numberRooms=1&promotionalCode=MMSTD&language=en&rateSearchForm.o%5b0%5d.a=1&
mailto:inhousesales.malmo@radissonblu.com


Karta över viktiga platser i Malmö Centrum 

 

 

 

 

     
 

   

Malmö stad 

 

 

Malmö Högskola  


