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Uppdrag: Vux
– att undervisa flerspråkiga vuxna  
i ämnes- och yrkesundervisningen

 u Arbetssätt som stöttar och lyfter elevens lärande 

 u Translanguaging i praktiken

 u Minska språkglappet i yrkesutbildningen
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 u Feedback som gör att eleverna utvecklas
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Med reservation för ändringar

08.15  

Registrering med kaffe, te och smörgås

09.00  
Vad är det som är vuxet i vuxnas lärprocesser? 
Moderator Annsofie Engborg inleder konferensen med en  
kortare föreläsning om vad det är som skiljer vuxnas lärande 
från barns och ungas, hur läroprocessen ser ut från hypotes  
till faktisk kunskap och om vad som är unikt i mötet mellan 
läraren och eleven i just vuxenutbildningen.

n Utmaningen i att undervisa vuxna
n Vad utmärker vuxnas lärande?
n Vilka försprång och utmaningar har vuxna?

Annsofie Engborg
Chefredaktör för sfi-lärartidningen, lärarfortbildare och författare  

Annsofie Engborg är en välkänd profil inom vuxenutbildningen med 
ett finger med i mycket spännande som sker. Hon var producent för 
sfi-podden På ren svenska, är chefredaktör för Sfi-lärartidningen 
och har gett ut böcker, nu senast Att undervisa vuxna: språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt. 

09.30
Planera och genomför undervisning så att elevernas språk stärker 
lärandet  
Majoriteten av eleverna inom vuxenutbildningen har ett annat 
modersmål än svenska. Forskning och beprövad erfarenhet  
visar att elever som använder sitt starkaste språk för att reflek-
tera och lära får ett gott stöd i språk- och kunskapsutvecklingen. 
Här får du kunskap om hur transspråkande, det vill säga att 
använda elevernas samtliga språk, konkret kan användas för 
att maximera elevernas förståelse för innehållet och samtidigt 

utveckla både språk och kunskaper.

n Translanguaging i ämnes- och yrkesunder- 
  visningen – inte längre en utopi  

n Hur tar vi tillvara på den språkliga mångfalden  
  på bästa sätt?

n Stärk lärandet och identitetsutvecklingen

Gudrun Svensson
Docent i svenska som andraspråk

Gudrun Svensson forskar vid Linnéuniversitetet och är en av Sveri-
ges främsta forskare inom translanguaging. Hon har lång erfarenhet 
av andraspråksundervisning inom olika områden som sfi, gymna-
sium och lärarutbildning. Gudrun bedriver praktiknära skolforsk-
ning om flerspråkighet i samarbete med lärare och elever fokus på 
transspråkande i skolans samtliga ämnen.

10.30

Fikarast med kaffe, te och smörgås

10.50
Hur skapar vi en distansundervisning med aktiva  
och engagerade elever?  
Sedan våren 2020 har många ofrivilligt blivit distanslärare. 
Vilka tankesätt och arbetssätt bland distans- och fjärrlärare är 
särskilt hjälpsamma för eleverna? Patricia Diaz förklarar på 
vilket sätt digitala verktyg kan vara ett stort stöd för att förstå, 
lära sig, bearbeta kunskap samt för att arbeta kollaborativt 
med andra elever. Här får du konkreta tips på hur digitala 
verktyg kan användas för att stötta lärande på olika sätt genom 
att interagera med och aktivera eleverna före, under och efter 
lektionstid. 

n Konsten att skapa närhet trots distans
n Hur man knyter eleven nära sig med hjälp av  

  digitala verktyg
n Så får vi aktiva och närvarande elever 
n Digitala verktyg som hjälper oss att stötta och  

  följa elevens utveckling

Patricia Diaz
Doktorand på KTH, föreläsare, programledare och författare 

Patricia Diaz har envetet och oförtrutet arbetat för att höja lä-
rares digitala kompetens och hur vi kan lyfta både resultat och 
motivation med hjälp av digitala verktyg. Patricia är i grunden 
gymnasielärare i språk och forskar nu vid KTH om hur lärar-
utbildare utvecklar sin kompetens att integrera digitala verktyg 
i undervisningen för att stödja lärarstudenters lärande. Hon är 
också programledare för UR:s programserie Lärlabbet. 

Konferensprogram



Uppdrag: Vux 
–  att undervisa flerspråkiga vuxna i ämnes- och yrkesundervisningen

Vi har flera stora utmaningar som vi brottas med inom vuxenutbildningen just nu: öka genom- 
strömningen, ojämn digital kompetens och att allt fler elever inte har svenska som modersmål.  

Allt detta inom ramen för en ytterligare utmaning – att vi drivits in i en ofrivillig distansundervisning, 
samtidigt som vi har rekordmånga elever. Hur bör vi arbeta för att säkerställa genomströmning  

och progression trots att så mycket är digitalt?

Nu är det dags att ladda upp med nya arbetssätt och verktyg som möjliggör undervisning anpassad  
för vårt nuläge, bättre stöd och mer motiverade elever. Med utgångspunkt i vuxnas lärande, vuxen- 

pedagogik och vuxendidaktik får du under konferensen ta del av olika arbetssätt som stöttar och  
lyfter elevens lärande med digitala verktyg, tydlig feedback och transspråkande. 

Välkommen till en konferens som sätter fokus på undervisningen i vårt förhållandevis utmanande nuläge. 

12.00

Lunch

13.00
Så väver vi samman skolspråk, yrkesspråk och  
vardagsspråk i yrkesutbildningen
Alltfler sfi- och sva-elever läser yrkesutbildningar. Att gå yrkesut-
bildning är en språklig utmaning för många av de elever som inte 
har svenska som modersmål. Glappet mellan deras språkkunska-
per och yrkesspråket på gymnasial nivå är ofta stort. Hur är det 
möjligt för sfi-elever och övriga andraspråkselever att tillgodogöra 
sig undervisningen? Lisa Gannå har studerat olika arbetssätt och 
varit med och tagit fram en didaktisk modell. Här får du ta del av 
framgångsfaktorerna för planering, genomförde och utvärdering 
för yrkesintegrerad sfi och yrkesutbildningar med flerspråkiga 
elever.   

n  Utmaningen i att utveckla ett skolspråk, ämnes-  
  språk och skolspråk parallellt

n  Hur är det möjligt att lära sig ett yrke och yrkes- 
  ämnet på ett nytt språk?

n  Värdet av samarbetet mellan sva- och yrkeslärare

  Lisa Gannå 
  OCH

Karin Sandwall
Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Lisa Gannå är utvecklingssamordnare på  
NC och sva-lärare i en vård- och omsorgs- 
utbildning. Karin Sandwall är utredare för  

KLIVA-utredningen (SOU 2020:66) och forskar på NC om 
integrerande språk- och yrkesutbildning för invandrare, Karin 
Sandwall var tidigare föreståndare för NC och är f.d. sfi-lärare.

14.00

Feedback som på riktigt utvecklar elevens lärande
Det är en konst att ge bra feedback, och det är en konst att få elev-
erna att verkligen använda den.  Hur jobbar vi med feedback och 
hur säkerställer vi att våra elever, i synnerhet andraspråkselever, 
har förstått? Tommy Lucassi visar hur du konkret utformar feed-
back under hela kursen, och inte ger upp nånstans halvvägs. Här 
får du veta hur du utformar frågorna som behöver ställas, vilken 
typ av feedback du kan ge och hur du ser till att eleven utvecklats 
tack vare feedbacken. 

n Feedback: så mycket mer än bara feedback
n Distansundervisning: hur och när lämnar du   

  feedback till eleverna?
n Vässa undervisningen – konsten att ställa frågor 
n Feedback som gör att eleverna utvecklas

Tommy Lucassi
Ämnesutvecklare (ma/fy), utbildningsledare och författare  

Tommy Lucassi jobbar som ämnesutvecklare och utbildnings-
ledare inom vuxenutbildning på distans. Hans specialitet är 
praktisk tillämpning av formativ bedömning. Han har författat 
flera böcker om matteundervisning och var medfattare till bok-
en Vässa undervisningen som kom 2019. Tommy kan också ses 
och höras i UR:s serie Lärarrummet och UR:s podd Didaktorn. 
    

I NC-podden ”Språk och yrke” beskriver Lisa Gannå 

och hennes kollega Malin Dahlström arbetet med att 

pröva ut och utveckla en didaktisk modell för hur lärare 

kan arbeta med nyanlända elever som är nybörjare i  

språket och går en yrkesutbildni
ng på gymnasial nivå.

Poddtips!



15.00

Fikarast med kaffe/te och kaka

15.20

Hur får vi eleverna att förstå skolspråket? Vad är det som  
är svårt?  
Det är ett stort kliv att gå från vardagsspråket och in i ämnes-
språket och skolans allmänakademiska språkbruk. Hur lär vi 
vuxna elever att förstå och använda skolspråket i texter? Annsofie 
Engborg beskriver återkommande utmaningar från sina skolut-
vecklingsuppdrag och de återkommande lösningar som det har 
medfört. Här får du exempel på hur olika metoder och modeller 
för lärande stöttar eleven i samband med läsning, reflektion, 
skrivande, muntlig framställning och kommunikation. 

n  Vad menas egentligen med ’skolspråk’ och vad är det som är svårt?
n  Metoder och modeller för att förstå ämnesspråk och skolspråk
n  Hur du guidar eleven till läs- och skrivstrategier

 Annsofie Engborg

16.00  

Konferensen avslutas

HALLÅ DÄR!

 Tommy Lucassi 
 Ämnesutvecklare, utbildningsledare och författare   

Vi har sett dig i UR:s serie Lärarrummet och lyssnat till dig i  
UR:s podd Didaktorn. Där talar du bland annat om feedback.  
Vad behöver vi bli bättre på när vi ger feedback?  
Skriva feedback som verkligen talar om vad eleven ska  
göra för att utvecklas, som får eleven att sätta igång att  
jobba direkt. Att ha lektioner där eleven får tid att jobba  
med feedbacken direkt när den delats ut. Och att till slut  
igen återkoppla när eleven lyft sig. 

Vad ser du är utmaningen när undervisningen ställs om till 
undervisning online?  
Att inte ställa om till ”stordrift” utan fortsätta möta varje  
elev individuellt. Att skapa digitala lektioner som bygger  
på den bästa pedagogiken istället för att den ska bygga  
på den enklaste tekniken.  

Stämmer det att vi är generellt sett dåliga på att ställa frågor  
till eleverna?
Man kan alltid bli bättre, och då är det smart att bli bättre  
på att tänka till. Genom att ge sig tid att tänka och på att  
formulera sig noga så att man verkligen frågar efter det  
man vill att eleverna ska svara på.  

Vad hoppas du att konferensdeltagarna tar med sig från din 
föreläsning? 
Att de ska få energi och en vilja att sätta tänderna i detta 
direkt när de kommer till jobbet. Att de ska 
få med sig praktiska redskap och 
metoder som är enkla att sätta 
igång mig direkt. Och att de  
ska lita på sig själva, att de  
kan fixa vad de vill.

och anmäl dig på webben!

Läs mer om konferensen

Boktips!
I höstas kom den, Annsofie  
Engborgs spännande bok  
Att undervisa vuxna: språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt 
(Gothia 2020).  

Vill ni arbeta kvalitetsutvecklande 
med utgångpunkt i detta  
tillsammans med Annsofie och 
Lärarfortbildning, kontakta oss på  
info@lararfortbildning.se 
så berättar vi mer.



PROGRAMANSVARIG HAR ORDET 

Det är genom språket som eleven når kunskapen. Min övertygelse är att det inte är ämnes-
innehållet i sig som är svårt, utan det är skolspråket som medför utmaningar. Och det gäller 
alla ämnen – estetiska, teoretiska och yrkesämnen.  

Vi vuxenlärare, ämnes- såväl som yrkeslärare, behöver undervisa med en större språklig 
medvetenhet. Vi behöver ha med det språkliga synsättet i alla steg; i planeringen, undervis-
ningen och bedömningen. Det här kan ju vara en ganska rejäl utmaning även för  
den mest rutinerade läraren. Dessutom hamnade vi med pandemin i en helt ny  
verklighet där distans- och fjärrundervisningen blev vårt tvingande klassrum.  
Kanske är detta en ännu större utmaning. Men nu står vi här och nu är tid 
för nya kunskaper. 

Varmt välkommen på konferens!
Annsofie Engborg

När du lämnat konferensen har du fått ...  

... kunskap om du stöttar elevernas kunskapsutveckling på distans 

... tips på feedback som hjälper eleverna att utvecklas 

... insikter om hur elevernas olika modersmål kan användas som stöd i elevernas kunskapsutveckling 

... arbetssätt, metoder och modeller som du kan använda direkt i din undervisning

Annsofie Engborg, programansvarig
annsofie.engborg@lararfortbildning.se

LUNCH OCH 
KAFFE INGÅR 

Ordinarie pris är 3 650 kr exkl moms för 
fysiskt deltagande. I priset ingår fika och 
lunch. 3 150 kr för digitalt deltagande.

Gå fyra så bjuder vi rektor!
Den här konferensen vänder 
sig till hela arbetslaget. Vårt 
erbjudande ”4+” betyder att 
när ni anmäler minst fyra betalande 
deltagare så bjuder vi rektor.
Med reservation för ändringar

4+

DIGITAL  
FORM
Konferensen kommer även att sändas  
digitalt den 23 april. Mer information om  
detta hittar du på    Lärarfortbildning.se 

Välj om du vill delta  

på plats eller digitalt!



Så får vi med 
det språkliga 
perspektivet i 

alla delar av vår 
undervisning.

Nu är det dags att ladda upp med nya  
arbetssätt och verktyg som möjliggör  

undervisning anpassad för vårt nuläge.

Lyfter elevens 
lärande. 

Hur bör vi arbeta för att säkerställa  
genomströmning och progression trots  

att så mycket är digitalt?

Konferensen bokas upp snabbt,   
anmäl dig och ditt arbetslag redan i dag! 
Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.

Cecilia Blanckert
cecilia.blanckert@lararfortbildning.se
070 - 850 48 96

Uppdrag: Vux
– att undervisa flerspråkiga vuxna i ämnes- och yrkesundervisningen

STOCKHOLM  22 APRIL  |  DIGITALT 22 APRIL 

En konferens som 
sätter fokus på 

undervisningen.

Anmäl dig på webben!

Lärarfortbildning AB
Box 120 60  •  102 22 Stockholm
08-737 68 00  •  www.lararfortbildning.se

Lärarfortbildning AB
Box 120 60  •  102 22 Stockholm
08-737 68 00  •  www.lararfortbildning.se
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Läs mer och anmäl 
dig på lararfort

bildning.se


