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Utbildningen vänder sig till lärare i grundskolan som undervisar flerspråkiga elever. Målet är 
att deltagaren efter träffarna ska:

• vara förtrogen med de teorier och den forskning som ligger till grund för flerspråkighet 
och i förlängningen translanguaging

• kunna designa en flerspråkig undervisning som genomsyras av dessa teorier
• kunna anpassa undervisningen och ta tillvara på varje elevs erfarenhet och språkliga 

potential

Deltagaren ska också ha stärkt sin förmåga att: 

• inkludera vårdnadshavare i barnens utbildning 
• samverka med andra lärare såsom ämneslärare, modersmålslärare och studiehandledare
• leda ett kollegialt lärande 

Upplägg under läsåret
Under åtta träffar under 2019-20 varvas föreläsningar av ledande forskare inom området 
med workshoppar ledda av utvecklingsledare och lärare med erfarenhet av translanguaging. 
Mellan träffarna prövar deltagarna sina nya kunskaper i sitt dagliga arbete. Rektorer till  
anmälda lärare är välkomna att delta under första och sista tillfället. 

Under läsåret 2019-20 har lärare möjlighet att med hjälp av  
ledande forskare inom translanguaging utveckla undervisningen 
för flerspråkiga elever i Göteborg. 

Translanguaging låter eleverna ta 

med hela sina erfarenhetsvärldar in i 

klassrummet och lärandet.
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rektor på Bergsjöskolan F-6
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Anmälan
Anmälan görs i Center för skolutvecklings kalendarium senast den 10 september. 
Eftersom kompetensutvecklingen bygger på kollegialt lärande, ser vi gärna att flera 
lärare från samma skola deltar.

Anmäl dig här:  
www.tervix.se/skolutvecklingsenheten 

Datum för träffar

• 18 september
• 10 oktober
• 28 oktober
• 29 november
• 7 januari

Resterande träffar meddelas senare. 

Alla träffar är heldagar. Vi återkommer med lokaler och exakta tider.  

Läs mer om translanguaging på Pedagog Göteborg: 

Translanguaging utvecklar språk och identitet

Translanguaging - flerspråkighet som resurs i lärandet

Ledarskap med translanguaging - för en likvärdig skola

Har du frågor, kontakta någon av  
utvecklingsledarna:

Karin Olsson 
Utvecklingsledare CFS 
karin.olsson@educ.goteborg.se 

Lotten Ekelund 
Utvecklingsledare CFS
lotten.ekelund@educ.goteborg.se

Laura Ruz Haglöf 
Utvecklingsledare CFS
laura.ruz-haglof@educ.goteborg.se

http://www.goteborg.se
http://www.tervix.se/skolutvecklingsenheten/events_details.asp?id=2421
https://pedagog.goteborg.se/artikel/translanguaging-utvecklar-sprak-och-identitet/
https://pedagog.goteborg.se/spraklikt/2018/11/16/translanguaging-flersprakighet-som-resurs-i-larandet/
https://pedagog.goteborg.se/artikel/ledarskap-med-translanguaging-for-en-likvardig-skola/?fbclid=IwAR1-oIXtpjNkQ47faXhApYFQyghBqnEP1jw8vWm6nLq7fSW0Uv3de6z9t2o

