PROGRAM FRÅN UR OM
OCH FÖR NYANLÄNDAS

LÄRANDE

Program för undervisningen
TITTA

TRE BERÄTTELSER				

HÄR ÄR ETT URVAL AV PROGRAM FÖR NYANLÄNDA ELEVER
I OLIKA ÅLDRAR – OCH FÖR DIG SOM LÄRARE
Du hittar UR-program för skolan på urskola.se. Där kan du söka efter program både
via ämne och målgrupp. Många av programmen finns på fler språk än svenska. Du kan
även hitta program på lätt svenska. Våra program finns också i många slutna nätverk,
som SLI, NE Skola, UR access och olika mediecentraler.

Tre kortfilmer om kärlek, äventyr och utanförskap som inspirerats av litterära klassiker. Till
varje kortfilm hör ett program som behandlar
den litterära genre som inspirerat respektive
film. Dessa tar på ett enkelt och lekfullt sätt
upp litterära klassiker och manar till eget berättande och skapande. Grundskola 7–9

TITTA

FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH GYMNASIUM
TITTA

LÄS-MED-SAGOR
Tio animerade sagor med text som man kan
läsa samtidigt som man lyssnar och tittar. Vi
får bland annat stifta bekantskap med Halvan,
Gittan, Benny och Lill-Zlatan. Programmen är
tänkta som hjälp för barn som gör sina första
försök att läsa och känna igen bokstäverna.
Grundskola F–3

TITTA

DIN KROPP – SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Denna serie är gjord för barn med svenska som
andraspråk. Vi får intressanta fakta om kroppens
viktigaste organ: hjärtat, hjärnan, huden, magen,
skelettet och musklerna. Grundskola 4–6

LYSSNA

MODERNA SPÖKHISTORIER
– SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
Läskiga och roliga berättelser om ungdomar
som träffar på oförklarliga ting. Det handlar om
allt från hotfulla datorprogram och webbsajter
från bortom graven, till övernaturliga lärarvikarier och skrämmande väsen på ett hunddagis.
Berättare: Daniel Engman. Programmen finns på
flera språk. Grundskola 4–6

ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN			
Efter en lång och farlig flykt kom Ali, Reza,
Mortaza, Aster, Hanna, Amin och Hadi till
Sverige som ensamkommande flyktingbarn.
Några får stanna, andra inte. Vi följer sju unga
människor som lämnat allt. Grundskola 7–9
TITTA

SVENSKA MED MAHMOOD BITAR 		
Mahmoud Bitar ska med hjälp av sin kompis
Simon lära sig svenska genom att göra olika
vardagliga aktiviteter. Det kan handla om att
fika, köpa kläder eller att handla på ett apotek.
Syftet är att lära ut enkla ord som man har
nytta av i vardagen. Mahmoud Bitar gjorde sig
känd på sociala medier när han dokumenterade
sin flykt från Syrien. Gymnasieskola

TITTA

AMIRA ÄR HÄR				
Harry, Yemi och Amira är bästa vänner och
hänger ofta tillsammans. Varje gång de ska
ses får Harry och Yemi vänta på Amira. Amira
kommer aldrig i tid. Men Amira har alltid roliga
och spännande ursäkter till varför hon är sen.
Syftet med serien är att bidra till nyanlända
elevers språkutveckling. Gymnasieskola/Komvux
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Program för lärares fortbildning
Arbetet med hur undervisningen för nyanlända barn och ungdomar ska organiseras och genomföras är en komplex men givande utmaning i din lärarroll. Hur kan man genom ett öppet och
inkluderande förhållningssätt arbeta effektivt och se alla elever som en resurs i klassrummet?
Vilka didaktiska metoder är framgångsrika enligt forskningen? Hur kartlägger du nyanlända elevers
kunskaper? Vilka positiva exempel finns det att inspireras av? UR har i sitt utbud flera lärarfortbildande program som kan vara ett stöd i din egen kompetensutveckling i arbete med nyanlända.

TITTA

FRÅN VARDAGSSNACK TILL SKOLSPRÅK
Vi möter lärare i låg-, mellan- och högstadiet
samt från gymnasiet som undervisar i NO, SO,
matematik och praktisk-estetiska ämnen, som
alla på olika sätt jobbar utifrån ett språk- och
kunskapsutvecklande tankesätt. Serien vill inspirera och motivera ämneslärare i alla årskurser att se hur man kan börja jobba mer språkligt medvetet i sin undervisning, oavsett ämne.

FOLKHÖGSKOLA/STUDIEFÖRBUND, ALLMÄNBILDNING
TITTA

TITTA

För att känna sig delaktig i landet Sverige
behöver man kunskaper om hur samhället är
uppbyggt och fungerar. Vi hoppas kunna ge er
nyanlända grundläggande kunskap om ert nya
land. Folkhögskola/Studieförbund

En snabbkurs i svenska. Korta filmer som lär
dig grundläggande svenska. Allmänbildande

NYANLÄND					

Serien som
guidar dig
genom Sverige!

SVENSKA FÖR ALLA					

WEBB

NY I SVERIGE (FACEBOOK)			
Ny i Sverige är en sida för dig som är ny i
Sverige. Här hittar du te x webbserierna Nu
kommer Amira, Svenska med Mahmoud Bitar
och Nyanländ. Du kan också komma med önskemål om serier eller/och ställ gärna frågor till
oss om våra program. Allmänbildande

TITTA

MODERSMÅL PÅ VÄG 				
Vi får följa några modersmålslärares vardag.
Modersmålslärare har en viktig roll i att förstärka modersmålet och att vara brobyggare mellan elever, föräldrar och samhälle. Varje lärares
vardag ser olika ut. Några arbetar ensamma
medan andra har ett väl utvecklat samarbete
med andra lärare.

TITTA

10 LEKTIONER I SPRÅKDIDAKTIK
Sfi-läraren Sara Lövestam ger konkreta tips på
hur digital teknik kan användas i språkinlärning.
I varje lektion tränas en eller flera färdigheter
som hör- och läsförståelse, uttal, muntlig förståelse och muntlig kommunikation. Programmen
visar hur digitala verktyg kan användas för att
dokumentera språkutvecklingen och bidra till ett
formativt arbetssätt, samt skapa förutsättningar
för samarbete och kommunikation.

TITTA

BARN AV SITT SPRÅK

TITTA

LYSSNA

Att alla lärare i skolan arbetar med det svenska skolspråket samtidigt som de arbetar med
sitt eget ämne har länge varit påkallat. Men
ämneslärare har mycket som ska in i sitt ämne
och många anser också att de inte har tillräckliga specialkunskaper i svenska. I två program
följer vi hur Karin Rehman, lärare i svenska
som andraspråk, handleder NO-läraren Teresia
Brzokoupil i ett språkutvecklande arbetssätt på
Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka.

Lärarrummet porträtterar inspirerande och engagerade pedagoger från hela landet i levande
och fördjupande reportage. Lyssnaren får följa
med in i klassrummen, ta del av lärarnas syn på
pedagogik och höra vilka knep och metoder de
använder sig av för att nå fram till eleverna.
Här finns många program om nyanlända elever,
till exempel: Att vägleda nyanlända, Sex och
samlevnad för nyanlända ungdomar, Tre pedagoger – om nyanlända och svenska språket,
Studiehandledare på modersmål.

SPRÅKET BÄR KUNSKAPEN

LÄRARRUMMET 				

TITTA

LÄRLABBET					

För lärare, med lärare, av lärare. Tanken med serien är att den ska bidra till reflektion och handlingskraft hos pedagoger kring lärandeprocesser
och visa att det ständigt finns möjligheter till
yrkesutveckling. Här finns många program om
nyanlända elever, till exempel Mottagandet,
Inkludering, Samverkan, Lärandet, Steget till
ordinarie klass, Vara trygg och höra till och Att
utveckla kunskaperna.

LYSSNA

DIDAKTORN 					
För dig som bryr dig extra mycket om vad som
händer i skolans värld. Programledare Natanael
Derwinger kvartsamtalar med personer i eller
utanför det pedagogiska fältet. Det är högt och
lågt om pedagogik, didaktik, kollegialt lärande,
skolpolitik och forskning. Lyssna till exempel på:
Kunskapsbryggorna, Hela skolans angelägenhet, Föräldrar som är analfabeter, Självförtroendeskollaps eller Myter om flerspråkighet.

Här ges i fem program handfast vägledning i hur
ett språkutvecklande arbete kan bedrivas i grundskolan. Vi tar bland annat upp vikten av högläsning och gemensam läsning, dilemmat att förstå
och kunna skriva texter på andra språk och att
tala inför grupp. Vidare berättas det om konsten
att väcka lärares intresse för skönlitteratur och på
så sätt bana väg för boken in i klassrummet.

TITTA

SVENSKA TILL VARJE PRIS			
Vi följer åtta deltagare som ska lära sig svenska
på åtta veckor. I ett slott på landet långt från den
vanliga undervisningen i sfi, svenska för invandrare får de studiero. Till sin hjälp har de två motiverade lärare. Varje vecka kommer en gäst som
utmanar eleverna att visa vad de lärt sig.
TITTA
Går det attska
n
lära sig svekor?
p å 8 ve c

BARNET OCH ORDEN - OM SPRÅK I
FÖRSKOLAN - BARN ÄR RIKA PÅ SPRÅK
Vi möter David som har tre språk. Svenska får
han bara tala i förskolan, hemma är det arabiska och syrianska som gäller. Vi har även besökt
tre förskolor som har olika sätt att bemöta
flerspråkighet. Lowe Östberg talar med Lena
Aronsson, utbildningsledare på förskolorna i
Södertälje. Hon menar att det är viktigare att
tänka på vad barnen har med sig in i förskolan
än vad de saknar.

LYSSNA

BILDNINGSBYRÅN – VÄGEN TILL INTEGRATION
Vad är det som avgör om en person som vill
bosätta sig i Sverige lyckas bli en del av det
svenska samhället? Vad innebär egentligen begreppet integration? Hur eller var ska man bo,
vilken roll spelar språket, och hur kommer man
in på arbetsmarknaden som invandrare i Sverige? Detta är några av de frågeställningar som
behandlas. Lyssna till exempel på Vägen till
integration, Språket som dörröppnare, Utsikter
på skola i Landskrona eller SO för nyanlända.
TITTA
UR SAMTIDEN

				
FILMADE SAMTAL OCH FÖRELÄSNINGAR.

Titta till exempel på; Nyanländas lärande 2017
(tre föreläsningar), Specialpedagogikens dag
2016 (sex föreläsningar) eller Ensamkommande barn i skolan 2016 (fem föreläsningar).

HÄR HITTAR DU TV- OCH RADIOPROGRAMMEN
FÖR DIG I SKOLANS VÄRLD
WEBBPLATSER SOM PASSAR DE FLESTA
urskola.se är speciellt framtagen för förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Här har vi ordnat programmen efter skolämnen och årskurser. Programmen finns
för uppspelning i flera år.

urplay.se är tänkt för den bredare kunskapstörstande allmänheten och här finns
programmen, av upphovsrättsliga skäl, i ca sex månader.

ALLA PROGRAM FINNS ÄVEN I MÅNGA SLUTNA NÄTVERK
De flesta av våra program, även äldre sådana, finns i slutna nätverk som kräver
inloggningsuppgifter. Läs mer på urskola.se
• För skolan i UR Access via mediecentraler, SLI, NE Skola, Learnify m fl
• För folkbildningen finns programmen i Folkbildningsnätet
• För universitet och högskolor heter nätverken UR Access

SOCIALA MEDIER ENGAGERAR
Följ oss gärna i sociala medier och få tips och kommentarer från kollegor runt om
i landet. Vi finns på bloggar, Twitter, Instagram, Youtube och Facebook. Vi har ett
20-tal olika sidor och grupper. Välj vilka du vill följa.

SÄNDNINGAR I RADIO OCH TV
UR är ett fristående public servicebolag som producerar utbildnings- och kunskapsprogram från förskola till högskola samt studieförbund och folkhögskolor. Alla våra
radio- och tv-program sänds i Sveriges Radios och SVT:s kanaler. Dessutom i
Kunskapskanalen som vi driver tillsammans med SVT.

VÄLKOMMEN!

urskola.se
E-post: kundtjanst@ur.se
Tel: 020-58 58 00

