18 november 2014

Modersmålslärare och
studiehandledare
– om utvärdering, bedömning och resultat
Integration Gävleborg anordnar den 18 november 2014 i samarbete med Regionalt utvecklingscentrum, RucX, på Högskolan i Gävle en länskonferens om flerspråkiga elever.
Innehållet i konferensen är ett resultat utifrån den inventering av resurser och behov
som gjorts i länet gällande mottagandet av nyanlända barn och unga. Inventering har
genomförts av Lena Haglund, samordnare för nyanlända barn och unga inom Integration
Gävleborg. Dagen vänder sig till modersmålslärare och studiehandledare i länet.
Att utvärdera sin egen undervisning samt göra bedömningar av sina elevers kunskaper är en helt
naturlig del av en lärares arbete. I många sammanhang diskuteras denna praktik under ett enhetligt
begrepp som resultat. Men vad är ett resultat? Hur kan vi egentligen veta att våra elever faktiskt har
de kunskaper vi vill? Om detta handlar denna dag. Under dagen kommer utvärdering, bedömning
och resultat att beskrivas utifrån hur det diskuterats i svensk skola och vilken roll detta ansetts fylla
under olika skolhistoriska perioder. Likaså kommer det att visas på hur elevers kunskaper i praktiken
kan mätas där flera exempel på olika bedömningsmoment redovisas och exemplifieras. Dessutom
kommer det att visas på hur IKT kan användas för undervisning och bedömning. Det blir en dag fylld
av intressanta presentationer och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer i programmet på nästa sida.
Konferensen är kostnadsfri då Länsstyrelsen står för kostnaden av dagen.
För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch ingår ej.
TID

Tisdag 18 november 2014, kl. 9.00 – 16.00 (registrering och kaffe från kl. 8.15)
PLATS

Högskolan i Gävle, rum 33:203
ANMÄLAN

på www.hig.se/rucx Konferensen har 90 platser. Först till kvarn gäller!
SISTA ANMÄLNINGSDAG

2 november 2014
FÖR MER INFORMATION KONTAKTA

Lena Haglund, Integration Gävleborg, E-POST lena.haglund@sandviken.se
Katarina Löf, RucX, Högskolan i Gävle, E-POST katarina.lof@hig.se

RucX
Integration Gävleborg är ett länsövergripande samarbete för att utveckla introduktionen och etableringen
för nyanlända flyktingar och invandrare. I Integration Gävleborg samarbetar Länsstyrelsen Gävleborg,
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Landstinget Gävleborg och länets alla kommuner.

Program • 18 november 2014
08.15 – 09.00

Registrering och kaffe/te med smörgås

09.00 – 09.10

Välkommen
Lena Haglund, Länsstyrelsen Gävleborg
Katarina Löf, Regionalt utvecklingscentrum RucX, Högskolan i Gävle

09.10 – 10.00

Bedömning – att veta vad andra vet

Vi lever i ett kunskapssamhälle. Att utveckla kunskaper och att förvärva kunskaper
är idag centrala fokus. Det gör att det också blivit mer betydelsefullt att kunna
bedöma kunskap, det vill säga att försöka veta vad andra vet. Kunskapsbedömning
har vuxit fram som ett kraftfullt pedagogiskt verktyg i både positiv och negativ
mening. Under denna föreläsning kommer kunskapsbedömning att diskuteras och
det kommer att visas på exempel hur kunskapsbedömning inte är en isolerad
företeelse utan snarare det omvända – när samhället förändras, förändras också
synen på kunskapsbedömning vad det gäller metoder, syften och huvudsakliga mål.
Anlägger man detta perspektiv kan nya bedömningsmetoder diskuteras i ljuset av
tidigare erfarenheter och det till synes självklara kan upptäckas och problematiseras
på ett nytt sätt.
Daniel Pettersson, universitetslektor i pedagogik Högskolan i Gävle

10.00 – 11.00

Modersmålslärarens och studiehandledarens uppdrag,
bedömning i skolämnet modersmål

Flerspråkiga elever behöver stärka sitt modersmål parallellt med att de utvecklar sitt
andraspråk. Detta har visat sig positivt både för utvecklingen av andraspråket, kunskapsutveckling i övriga skolämnen och det stärker dessutom elevens självbild och
identitet. Modersmålslärarens och studiehandledarens arbete innebär att stötta och
bedöma språkutveckling på modersmålet. Dessutom kan modersmålsläraren och
studiehandledaren ge eleven strategier att förbättra sin kunskapsinhämtning i andra
skolämnen. Vi samtalar om hur stöttning av språkutveckling kan ske och vad som
ska bedömas i språkbehärskningen.
Ulrika Serrander, universitetslektor i svenska språket, Högskolan i Gävle
11.00 – 11.10

Paus

11.10 – 12.00

Gruppdiskussioner

12.00 – 13.15

Lunch (ingår ej). Det finns möjligheter att köpa lunch på Högskolan
eller i närliggande omgivning.

13.15 – 14.40

IT för lärare

Via dator, surfplatta och mobil finns en hel värld av digitala verktyg för lärare.
Vi tittar närmre på några användbara verktyg för lärare och på vilket sätt dessa
kan stödja vid bedömning och dokumentation.
Claes Westelius, universitetsadjunkt i didaktik, Högskolan i Gävle

15.00 – 16.00

Gruppdiskussioner

16.00

Dagen avslutas

Välkommen!

