
INSPIRATIONSDAG FÖR DIG SOM UNDERVISAR  I SVENSKA ÅK 1 − 6

FULLTRÄFF I SVENSKA
Torsdag 5 september • 08.30-16.00 • STUDIO i Malmö

08.30-09.00: REGISTRERING OCH KAFFE

09.00-09.15: VI HÄLSAR VÄLKOMNA

09.15-10.00: SÅ LYCKAS ELEVERNA MED  TEXTTYPER
Värdeskapande undervisning och  verkliga mottagare
Sara Erebrandt och Kristina Lundgren delar med sig av konkreta tips om hur de arbetar med 
 cirkelmodellen i sin undervisning i svenska i årskurs 4 − 6 och berättar vilka resultat de ser av sitt 
arbetssätt. Sara och Kristina diskuterar också värdeskapande undervisning och vikten av att eleverna 
skriver texter till verkliga mottagare. 

10.00-10.15: FRUKOST

10.15-11.00: DIGITAL KOMPETENS OCH KÄLLKRITIK
Barn och unga på nätet − vad kan vi lära våra elever om digitala källor?
Barn och unga ägnar en stor del av sin tid åt att vara på internet, men lämnas ofta ensamma till 
exempel när de söker information. Informationsflödet är enormt och elever behöver därför genom 
hela sin skoltid få lära sig att söka information och att kritiskt värdera den. Hur kan vi förmedla ett 
källkritiskt förhållningssätt till våra elever och hur kan vi undervisa om digitala källor? 

11.45-12.30: LUNCH

14.00-14.15: LÄRARNA SOM BLEV FÖRFATTARE 
”Tre snabba frågor” till Sara Erebrandt och Kristina Lundgren.

14.15-14.30: EFTERMIDDAGSFIKA MED  LANSERING AV HÖSTENS FULLTRÄFF

14.30-15.30: HJÄRNSMART PEDAGOGIK
Hur kan hjärnforskningen berika det pedagogiska arbetet i skolan? Hur kan kunskap om barns  hjärnor 
hjälpa oss att hantera knepiga situationer som uppstår i vardagen på ett bättre sätt?  Detta är frågor som 
forskaren Anette Prehn på ett lekfullt, nutida och humoristiskt sätt tar upp i sin föreläsning så att du kan 
inspireras till ett nytt sätt att samspela med eleverna. Du får många konkreta verktyg och idéer med dig 
hem som kompletterar och vidareutvecklar dina pedagogiska färdigheter och erfarenheter. 

15.30-16.00: AVSLUTNING

11.00-11.45: PANELDEBATT OM DIGITAL LÄSNING
Läsning på skärm eller papper – möjligheter och utmaningar.  Vilka strategier behöver elever  
och lärare? Maria Heimer, Kristina Lundgren och Karin Pettersson. Moderator: Jill McCabe.
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12.30-13.15: SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLANDE UNDERVISNING
Hur kan vi utmana elever som kommit långt i sin språk- och kunskapsutveckling så att de som just börjat 
läsa eller är nyanlända också tycker det är lärorikt och utvecklas? Med utgångspunkt i konkreta  exempel 
beskriver Karin Pettersson hur eleverna tillägnar sig kunskap och skolspråk i olika genrer där digitala 
resurser gör undervisningen inspirerande och rolig. 

Karin Pettersson

Program

13.15-14.00: LÄTTLÄST SKÖNLITTERATUR OCH FLERSPRÅKIGHET UTIFRÅN  
ETT FÖRFATTARPERSPEKTIV
Hur kan lättläst litteratur sätta fart på språkinlärningen och öka läslusten hos flerspråkiga elever?
Utifrån konkreta exempel från sin undervisning och sina författarbesök berättar Annelie Drewsen  
om hur lättlästa böcker och transspråkande kan bli en motor för flerspråkiga elevers läs- och  
språkutveckling. Föreläsningen innehåller idéer och förslag på hur lärare kan arbeta med läsning  
och samtidigt dra nytta av elevernas olika modersmål. 
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Bokad via Författarcentrum. 
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