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Välkommen till Uppsala 
och 

UPPDRAG SPRÅK!
Språklärarnas riksförbund har glädjen att inbjuda till Språkdagar 2015 i regi av Uppsala språklärarsällskap. 

Den 6 och 7 mars ses vi i lärdomsstaden Uppsala för att delta i ett fullödigt fortbildningsarrangemang och träffa 
språklärarkollegor från hela Sverige, nätverka, inspireras och utvecklas som språklärare.

Språkdagarna äger rum på Blåsenhus, Uppsalas nya pedagogiska centrum. De inleds med registrering på 
fredagen den 6 mars kl 16 och avslutas på lördagen kl 16. Då har vi också hunnit med mingel och en gemensam 

middag på fredagen. Middagen ingår i deltagaravgiften och är till just för att nätverka, utbyta erfarenheter och 
knyta kontakter under avspända former.

Du bokar själv resa och hotellrum. Preliminära reservationer för deltagarna i Språkdagarna finns på följande 
hotell: Hotell von Kraemer, Akademihotellet, CityStay och Hotell Svava. Se avsnittet om logi på 

www.spraklararna.se

Vi ser fram emot att träffa er alla i Uppsala!

Varmt välkomna!

Blåsenhus, Uppsala universitet
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VAD GÖR SPRÅKLÄRARNAS 
RIKSFÖRBUND?

 Vi hävdar de främmande språkens 
ställning inom svenskt 
utbildningsväsen.

Vi fångar upp opinionen bland 
språklärarna och för den vidare.

Vi verkar för goda förutsäningar för 
språkundervisning.

Vi verkar för förbärade 
undervisningsmetoder och läromedel.

Vi verkar för kvalitativ 
kompetensutveckling för språklärare. 

Vi främjar kontakter och samarbete 
mellan språklärare och näringsliv och 
mellan skola och högskola. 

Vi verkar för internationalisering.

Anmälan
Du anmäler dig elektroniskt via www.spraklararna.se. Senaste 

anmälningsdatum är 23 februari 2015. Anmälan är bindande.

Deltagaravgift

Medlem i Språklärarnas riksförbund 1 350 SEK

Icke medlem 1 690 SEK

Pensionär (medlem) 975 SEK

Student (medlem) 350 SEK

Minst fyra deltagare från samma skola 1 150 SEK per deltagare

Deltagaravgiften inkluderar seminarier, deltagarmaterial och tillträde till 
läromedelsutställningen. Obs! I priset ingår även drink och middag 
fredag kväll och lunch på lördagen. Gleerups, Studentlitteratur och 
Liber bjuder på frukt och kaffe i pauserna. Alla priser är exklusive 
moms. 

För studenter sker anmälan inte genom anmälningsformuläret utan till 
e-post birgit.harling@comhem.se. Avgiften betalas kontant på plats och 
inkluderar medlemsavgift i Språklärarnas riksförbund, 125 SEK, men 
inte middagen på fredag kväll. 

Anmäl flera deltagare och få rabatt
Anmäl fyra deltagare, eller fler, från samma skola och betala endast 
1150 per deltagare. För att detta ska fungera, måste alla anmäla sig 
samtidigt (eller åtminstone under samma dag), samt skriva namnet på 
skolan på samma sätt i fältet ”Skola/organisation” på första sidan i 
anmälningsformuläret.

Avbokning
Avbokning görs till Akademikonferens per e-post: 
spri2015@akademikonferens.uu.se. Om avbokningen görs före den 23 
februari kommer en avbokningsavgift om 600 kr att tas ut. Vid 
avbokning efter 23 februari sker ingen återbetalning eller reducering av 
avgiften. Du kan dock utan avgift överlåta din plats till en kollega. 
Kontakta Akademikonferens med namn och kontaktuppgifter på den 
som övertar platsen.

BLI MEDLEM I 
SPRÅKLÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Du blir enkelt medlem i Språklärarnas 
riksförbund  genom a betala in 250 
kr till vårt PlusGiro 3556-8. För 
pensionärer och lärarstuderande är 
medlemsavgiften 125 kr.

Mer information om a bli medlem 
hiar du här:

 www.spraklararna.se/bli-medlem

http://www.spraklararna.se
http://www.spraklararna.se
mailto:birgit.harling@telia.com
mailto:birgit.harling@telia.com
mailto:spri2015@akademikonferens.uu.se
mailto:spri2015@akademikonferens.uu.se
http://www.spraklararna.se/bli-medlem
http://www.spraklararna.se/bli-medlem
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Program fredag 6 mars

TID

16.00-16.50 Registrering - Studentlitteratur bjuder på kaffe/te och fralla
Besök på utställningen
Registrering - Studentlitteratur bjuder på kaffe/te och fralla
Besök på utställningen
Registrering - Studentlitteratur bjuder på kaffe/te och fralla
Besök på utställningen

16.50-17.50 Paneldiskussion: Språken och språklärarna idag - Villkor och möjligheter
Anna Ekström, Generaldirektör för Skolverket, 
Peter Egardt, Landshövding i Uppsala län
Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande för Lärarförbundet
Aida Hadzialic, Gymnasie- och kunskapslyftsminister
Bo Jansson, ordförande för Lärarnas riksförbund
Helena von Schantz, ordförande för Språklärarnas riksförbund
Moderator: Sölve Ohlander

Paneldiskussion: Språken och språklärarna idag - Villkor och möjligheter
Anna Ekström, Generaldirektör för Skolverket, 
Peter Egardt, Landshövding i Uppsala län
Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande för Lärarförbundet
Aida Hadzialic, Gymnasie- och kunskapslyftsminister
Bo Jansson, ordförande för Lärarnas riksförbund
Helena von Schantz, ordförande för Språklärarnas riksförbund
Moderator: Sölve Ohlander

Paneldiskussion: Språken och språklärarna idag - Villkor och möjligheter
Anna Ekström, Generaldirektör för Skolverket, 
Peter Egardt, Landshövding i Uppsala län
Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande för Lärarförbundet
Aida Hadzialic, Gymnasie- och kunskapslyftsminister
Bo Jansson, ordförande för Lärarnas riksförbund
Helena von Schantz, ordförande för Språklärarnas riksförbund
Moderator: Sölve Ohlander

ENGELSKA FRANSKA SPANSKA

PASS 1
18.00 -
19.00

Bjud in världen i 
klassrummet!
Inspirerande engelsk-
undervisning med tematisk 
utgångspunkt

Maria Estling Vannestål
E1

Méthodes et méthodologies

Nathalie Hirschsprung
F1

Reflexiones sobre la crisis 
española

Soledad Miguel

S1

19.00 -
19.30

Sanoma bjuder på mingel med mousserande vin. 
Besök på utställningen
Sanoma bjuder på mingel med mousserande vin. 
Besök på utställningen
Sanoma bjuder på mingel med mousserande vin. 
Besök på utställningen

19.30 Middag på restaurang Feiroz i Blåsenhus (ingår i deltagaravgiften)Middag på restaurang Feiroz i Blåsenhus (ingår i deltagaravgiften)Middag på restaurang Feiroz i Blåsenhus (ingår i deltagaravgiften)
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Program fredag 6 mars
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Peter Egardt, Landshövding i Uppsala län
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Helena von Schantz, ordförande för Språklärarnas riksförbund
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Paneldiskussion: Språken och språklärarna idag - Villkor och möjligheter
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Peter Egardt, Landshövding i Uppsala län
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Aida Hadzialic, Gymnasie- och kunskapslyftsminister
Bo Jansson, ordförande för Lärarnas riksförbund
Helena von Schantz, ordförande för Språklärarnas riksförbund
Moderator: Sölve Ohlander

Paneldiskussion: Språken och språklärarna idag - Villkor och möjligheter
Anna Ekström, Generaldirektör för Skolverket, 
Peter Egardt, Landshövding i Uppsala län
Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande för Lärarförbundet
Aida Hadzialic, Gymnasie- och kunskapslyftsminister
Bo Jansson, ordförande för Lärarnas riksförbund
Helena von Schantz, ordförande för Språklärarnas riksförbund
Moderator: Sölve Ohlander

TYSKA ALLMÄNT MODERSMÅL

PASS 1
18.00 -
19.00

Tipps für den Unterricht – 
spielerische Ideen, die man 
in der Grundschule 
verwenden kann

Nina Brynielsson
T1

Från iskallt till brännhett 
- till vidbränt? Om 
intresset för bedömning i 
den svenska skolan

Gudrun Erickson
A1

Nätverksträff

Anna Anu Viik
Tamara Ucar
Hulya Basaran
Anne Harbom-Järdelund
MO1

19.00 -
19.30

Sanoma bjuder på mingel med mousserande vin. 
Besök på utställningen
Sanoma bjuder på mingel med mousserande vin. 
Besök på utställningen
Sanoma bjuder på mingel med mousserande vin. 
Besök på utställningen

19.30 Middag på restaurang Feiroz i Blåsenhus (ingår i deltagaravgiften)Middag på restaurang Feiroz i Blåsenhus (ingår i deltagaravgiften)Middag på restaurang Feiroz i Blåsenhus (ingår i deltagaravgiften)

Program fredag 6 mars
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Program lördag 7 mars

TID

08.30-09.30 ÅRSMÖTE SPRÅKLÄRARNAS RIKSFÖRBUNDÅRSMÖTE SPRÅKLÄRARNAS RIKSFÖRBUNDÅRSMÖTE SPRÅKLÄRARNAS RIKSFÖRBUNDÅRSMÖTE SPRÅKLÄRARNAS RIKSFÖRBUND

ENGELSKA FRANSKA SPANSKA TYSKA

PASS 2
09.40 -
10.40

Young Learners - Creative 
Workshop

Maria Allström
E2

Des romans français à 
lire – et à utiliser en 
classe

Carin Söderberg
F2

¿Cómo hacerlo sin ’tanta’ 
lengua? Propuestas de 
elementos y recursos no 
verbales

Pilar Álvarez
S2

„Flipped Classroom“
Anhand von aktuellen 
deutschsprachigen 
Materialien geht es 
darum, gemeinsam 
innovative Unterrichts-
szenarien auszutüfteln.

Jonas Erin
T2

10.40-
11.20

Gleerups bjuder på kaffe 
Besök på läromedelsutställning
Gleerups bjuder på kaffe 
Besök på läromedelsutställning
Gleerups bjuder på kaffe 
Besök på läromedelsutställning
Gleerups bjuder på kaffe 
Besök på läromedelsutställning

PASS 3
11.20-
12.20

The Words About Us – 
catching and coaxing the 
language of the 
environment

Andreas Grundtvig
E3

Afrique(s): une 
francophonie plurielle

Véronique Simon
F3

El legado de al-Ándalus 
en la España de hoy. Un 
recorrido histórico y 
cultural

Fernando Camacho Padilla
S3

Die Deutschen? Gibt es 
nicht. Ein Plädoyer und 
zwei Vorschläge für einen 
alternativen 
Landeskundeunterricht

Thomas Grub
T3

12.20-
13.20

LunchLunchLunchLunch

PASS 4
13.20-
14.20

Teaching reading 
comprehension during 
language lessons and 
beyond

Kimberly Norrman 
E4

«Eurolangues»
Construction de scénarios 
pédagogiques innovants à 
partir de supports 
actuels

Jonas Erin
F4

Att utvecklas med kultur. 
Möt Latinamerika, Ecuador 
och dess invånare

Stefan Strömberg
S4

Deutsch lehren und lernen 
in einer sich 
verändernden Lehr- und 
Lernumgebung

Marita Gareis
T4

14.20-
14.40

Liber bjuder på frukt 
Besök på läromedelsutställning
Liber bjuder på frukt 
Besök på läromedelsutställning
Liber bjuder på frukt 
Besök på läromedelsutställning
Liber bjuder på frukt 
Besök på läromedelsutställning

PASS 5
14.40 - 
15.40

My English or School 
English? Out-of-school 
encounters with English 
and their impact on 
classroom motivation

Alastair Henry
E5

Fenêtres ouvertes sur le 
monde

Michel Barbier
F5

Prácticas tecnosociales 
en el aula de lenguas

Juanma Higuera
S5

Graphic novels – 
deutschsprachige Comics 
zu jugendgemässen Themen 

Corina Löwe
T5

16.00
Guidad stadsvandring mot centralstationenGuidad stadsvandring mot centralstationenGuidad stadsvandring mot centralstationenGuidad stadsvandring mot centralstationen

Program lördag 7 mars
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Program lördag 7 mars

TID

08.30-09.30 ÅRSMÖTE SPRÅKLÄRARNAS RIKSFÖRBUNDÅRSMÖTE SPRÅKLÄRARNAS RIKSFÖRBUNDÅRSMÖTE SPRÅKLÄRARNAS RIKSFÖRBUNDÅRSMÖTE SPRÅKLÄRARNAS RIKSFÖRBUND

ALLMÄNT RYSKA/ KINESISKA/
MÄNNISKANS SPRÅK/

ITALIENSKA
FORSKNING/FÖRLAG FÖRLAG

PASS 2
09.40 -
10.40

Varför är det så gott om 
F? Ett specialpedagogiskt 
perspektiv på formativ 
bedömning

Helena Wallberg
A2

Nätverksträff Ryska

Elisabeth Poignant
R1

Vad är FRAM?

Camilla Bardel
Jonas Granfeldt
Tina Gunnarsson (eng)
Karina Pålsson Gröndahl(eng)

FO1

Gleerups

Nya pedagogiska 
möjligheter i engelska 

Få en guidad tur bland 
våra digitala läromedel i 
engelska för 7-9 och 
gymnasiet

Förlag 1

10.40-
11.20

Gleerups bjuder på kaffe 
Besök på läromedelsutställning
Gleerups bjuder på kaffe 
Besök på läromedelsutställning
Gleerups bjuder på kaffe 
Besök på läromedelsutställning
Gleerups bjuder på kaffe 
Besök på läromedelsutställning

PASS 3
11.20-
12.20

Inside Your Head – and 
the Outside! Om 
ledarskap, personlig 
utveckling, makt och 
status

Marie Rödemark
A3

Verbaspekter i kinesiskan

Håkan Friberg
K1

IKT och moderna      
språk:

Rakel Österberg
Kent Fredholm (spa)
Lisa Källermark Haya (spa)

FO2

Gleerups

Nya pedagogiska 
möjligheter i engelska 

Få en guidad tur bland 
våra digitala läromedel i 
engelska för 7-9 och 
gymnasiet

Förlag 2

12.20-
13.20

LunchLunchLunchLunch

PASS 4
13.20-
14.20

Hur står det till med 
språken? 

Roger Persson
A4

Hur fungerar de språkliga 
koderna för flerspråkiga 
barn?

Ellen Bijvoet
M1

Engelska och bedömning 

Gudrun Erickson 
Helena Reierstam 
Maria Frisch 
Linda Borger 
FO3

Studentlitteratur

Solid Gold – ett 
utmanande läromedel i 
engelska

Många vägar till kunskap

Förlag 3

14.20-
14.40

Liber bjuder på frukt 
Besök på läromedelsutställning
Liber bjuder på frukt 
Besök på läromedelsutställning
Liber bjuder på frukt 
Besök på läromedelsutställning
Liber bjuder på frukt 
Besök på läromedelsutställning

PASS 5
14.40 - 
15.40

Poesi utan gränser - 
elever i Uppsala skriver 
poesi på alla språk

Birgit Harling
Reza Rezvani

A5

Dimmi che input ricevi e 
ti dico cosa impari: tipi 
di input nella classe di 
italiano LS

Entela Sörman

Forskning:
Linda Smidfelt (ital)

I1

Liber

Alles Deutsch (grh) 
Lieber Deutsch (gy) – 
nyheter i tyska 

Förlag 4

Liber

Bedömning, kartläggning 
och formativa samtal

Förlag 5

16.00
Guidad stadsvandring mot centralstationenGuidad stadsvandring mot centralstationenGuidad stadsvandring mot centralstationenGuidad stadsvandring mot centralstationen

Program lördag 7 mars
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Presentation av pass och föreläsare
Engelska 1 Bjud in världen i klassrummet! Inspirerande engelskundervisning med tematisk utgångspunkt (E1)
Maria Estling Vannestål
Hur kan man gå tillväga om man vill arbeta tematiskt utanför läromedlets ramar? I denna föreläsning får du som lärare 
konkreta idéer och tips på litteratur, film, webbplatser och aktiviteter för elever med olika kunskapsnivåer, lärstilar och 
intressen. 
Maria Estling Vannestål är gymnasielärare och fil.dr. i engelsk lingvistik. Under femton år har hon arbetat inom 
universitetsvärlden, med undervisning och forskning i språk och språkdidaktik. Maria har skrivit ett antal böcker för 
Studentlitteratur, varav den senaste, Världen i klassrummet, handlar om tematisk undervisning. Hon har också byggt upp 
Språklänkportalen, en gratis webbresurs för lärare. Idag arbetar Maria som frilansande författare och föreläsare.

Engelska 2 Young Learners – Creative Workshop (E2)
Maria Allström
In order to be able to create a communicative language classroom, teachers will constantly need new input, inspiring 
materials and creative ideas. In this workshop we will explore some storytelling, poetry and drama ideas, suitable for young 
learners of English (and other languages). The activities will be adaptable for various ages and levels. Active participation is  
required.
Maria Allström is a lecturer in Education at the Centre for Professional Development and Internationalisation, Uppsala 
University (Fortbildningsavdelningen). She produces professional development courses, seminars and conferences for 
teachers of English in Sweden and abroad.

Engelska 3  The Words About Us – catching and coaxing the language of the environment (E3)
Andreas Grundtvig
A popular statistic says that people who live in cities are exposed to 5000 advertising messages a day. While this may or 
may not be true, messages in a second language in the urban environment can be an invaluable learning tool. This 
workshop looks at the value of noticing and collecting authentic language, and shows how, by analysing this input, we can 
help students understand grammatical structure as well as pragmatic meaning. It also shares activities aimed at 
encouraging your students to loosen their dependence on translation tools for business correspondence and ultimately 
become better communicators.
Andreas Grundtvig is based in Hamburg, Germany, where he is the Chair of his local teaching association (HELTA) and an 
ELT author. His teaching guides and activities for the Basis for Business series (Cornelsen), were illustrated by his 
Lithuanian wife Alma. In 2014 the series was awarded a bronze medal in the Best European Learning Materials Award 
(BELMA). Beginning his teaching career in 1994, Andreas is passionate about learner autonomy, pragmatics and 
imaginative learning.

Engelska 4	 Teaching reading comprehension during language lessons and beyond (E4)
Kimberly Norrman
We will explore and discuss various methods of seamlessly teaching reading comprehension during English lessons. 
Concrete examples will be given that can be applied to any language, including Swedish, as well as other subjects 
including science, social studies and even math. 
Kimberly Norrman has over 10 years of experience inside the classroom both in Uppsala and Brooklyn, New York. She is 
certified in many subjects including English, math, art, science and social studies. Kimberly is currently a middle school 
teacher and »förstelärare«.
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Engelska 5 ’My English or School English?’ Out-of-school encounters with English and their impact on classroom motivation (E5)
Alastair Henry
Drawing on findings which point to differences in students’ encounters with English in and outside the classroom, I will 
examine a number of theories which can explain why pupils who have frequent and personally rewarding encounters with 
English outside school may not always be motivated to engage in learning activities in the classroom. I will present findings 
from ongoing research which support these ideas and discuss strategies that teachers can use to rekindle students’ on-
task motivation. 
Alastair Henry has a PhD in educational science and is lecturer in English at Högskolan Väst.

Franska 1 Méthodes et méthodologies (F1)
Nathalie Hirschsprung
Cet atelier se fixe pour objectif de faire le point sur les deux derniers courants méthodologiques de référence pour 
l’enseignement du français langue étrangère: l’approche communicative et la perspective actionnelle. Il s’agira de montrer 
en quoi ces manières d’enseigner sont susceptibles de développer la motivation chez les apprenants et de faire évoluer les 
représentations, parfois négatives, que ces derniers ont de l’enseignement/apprentissage du français. 
Nathalie Hirschsprung est attachée de coopération pour le français à l’Institut français de Suède/Ambassade de France. 
À ce titre, elle a en charge la diffusion de la langue française en Suède.
Didacticienne de formation, elle a effectué une grande partie de sa carrière à l’étranger et est auteure de plusieurs 
ouvrages de référence en matière d’enseignement/apprentissage du français langue étrangère. Elle a aussi été chargée de 
cours dans plusieurs universités françaises et étrangères. 

Franska 2  Des romans français à lire – et à utiliser en classe (F2)

Carin Söderberg
Il paraît toujours autant de romans en français: plus de 400 par exemple lors de la dernière rentrée en septembre 2014. 
Cinq ou six seront présentés dans cet atelier. Comment peut-on les utiliser en classe? Quelques suggestions. Il sera 
possible de les acquérir au prix coûtant.
Carin Söderberg est représentante pour le français de Språklärarnas riksförbund.

Franska 3	 Afrique(s): une francophonie plurielle (F3)

Véronique Simon
Le français est l'une des principales langues de l'Afrique. Il est parlé dans 31 pays par environ 115 millions de personnes. 
Quelle est la situation des pays de langue française en Afrique aujourd'hui? Quelle sont les relations entre ces pays, avec 
le reste de l'Afrique et l'ancienne puissance coloniale française? Cet atelier traitera, à travers diverses activités didactiques 
reproductibles en classe de français, de questions sociales, politiques et culturelles actuelles dans les pays francophones 
africains.
Véronique Simon est maître de conférence en didactique des langues à l'université d'Uppsala, au département de la 
formation continue pour l'internationalisation de l'école. Elle représente la faculté des sciences de l'éducation dans le 
conseil d'administration du Forum pour les études africaines de l'université d'Uppsala.
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Franska  4 «Eurolangues» construction de scénarios pédagogiques innovants à partir de supports actuels (F4)
Jonas Erin 
Dans cet atelier il s’agira de partir de supports culturels actuels et diversifiés pour construire ensemble des scénarios 
pédagogiques pour des classes de français langue étrangère visant les niveaux A2 et B1 du Cadre européen commun de 
référence pour les langues. Bien sûr, l’objectif – comme son nom l’indique – est aussi de dépasser l’approche monolingue. 
Les participants repartiront avec un projet pédagogique à tester directement dans leurs classes ainsi qu’avec une liste de 
références culturelles et didactiques.
Jonas Erin est Inspecteur général de l'Éducation nationale. Il a débuté sa carrière en tant que professeur d’allemand. Il a 
également enseigné le français langue étrangère et l’histoire-géographie en allemand. Il a une longue expérience de la 
formation initiale et continue des professeurs de langues vivantes. Ses passages en tant qu’Inspecteur pédagogique 
régional dans les académies de Besançon et de Rennes lui ont en particulier permis de soutenir et développer de 
nombreux projets de coopération éducative à l’échelle européenne. Il participe actuellement aux travaux de recherche 
dans le cadre du projet « PlurCur », soutenu par le Conseil de l’Europe, dont l’objectif est le développement de parcours 
de formation plurilingue et interculturelle.

Franska 5 Fenêtres ouvertes sur le monde (F5)
Michel Barbier
La toile* francophone regorge de documents, textes, images, sons, totalement incompatibles avec l'éducation. Mais elle 
regorge tout autant de ressources de grande qualité utilisables en classe de français et susceptibles de renouveler 
contenus et pratiques. De quel type s'agit-il? Et quoi faire avec? Exemples et pistes en une heure alors qu'il faudrait une 
semaine…
* La toile = le web
Michel Barbier est depuis plusieurs décennies au service de la formation continue des enseignants de langues. Parmi ses 
activités: journées pédagogiques, projets communaux de longue durée en Suède, stages à l'étranger (France, Tunisie, 
Québec, Portugal), projets pour enseignants de français d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie, émissions de radio scolaire 
(UR 1975–1985)…
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Spanska 1  Reflexiones sobre la crisis española (S1)
Soledad Miguel
El objetivo de esta charla es reflexionar sobre la crisis con la ayuda de varios intelectuales (Gallego-Díaz, Juliá, Martín 
Garzo, Savater), de manera que podamos encontrar respuestas a tres preguntas principales: ¿Cómo viene afectando la 
crisis al sistema democrático? ¿Hay signos esperanzadores? ¿Es posible hablar de un vocabulario de la crisis?
Soledad Miguel se viene dedicando desde 1992 a la enseñanza del español, tanto en el ámbito universitario como en la 
escuela secundaria. Tiene títulos académicos de España (Licenciada en Filosofía y Letras) y Suecia (Ämneslärare i spanska 
och historia, LHS, y Filosofie licentiat, GU), es además autora del manual España. Historia, literatura y arte 
(Studentlitteratur, 2002). 

Spanska 2 ¿Cómo hacerlo sin ‘tanta’ lengua? Propuestas de elementos y recursos no verbales (S2)
Pilar Álvarez
En el encuentro presentaré algunos aspectos y elementos de la comunicación no-verbal que pueden activarse 
didácticamente como estrategias compensatorias en tanto recurso y apoyo en el proceso de enseñanza- aprendizaje del 
Español como Lengua Extranjera (ELE). Con base en los resultados de mi estudio piloto, realizado mediante 
observaciones, encuestas y entrevistas, presentaré posibilidades concretas a tener en cuenta para  desarrollar destrezas y 
competencias tanto lingüísticas como culturales, en el proceso de enseñanza. Intentaremos realizar algunas actividades 
durante el encuentro como ejemplo de aplicación práctica en el trabajo cotidiano. 
Pilar Álvarez es Profesora titular de la Universidad de Karlstad (Suecia). Coordinadora y responsable del Departamento de 
Español. Imparte clases de Literatura e historia de la literatura latinoamericana y española, Historia, cultura y sociedad 
hispanoamericana. Es profesora y examinadora de cursos de formación para profesores de Español como Lengua 
Extranjera (ELE) y también imparte cursos de Destreza oral. Su principal campo de investigación es el modernismo 
latinoamericano, tema con el cual se recibe como Doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Lund (Suecia). Como 
interés investigativo en el campo de la didáctica se ocupa con aspectos de la Comunicación no verbal y su aplicación en 
la enseñanza del español como lengua extranjera en el salón escolar sueco.

Spanska 3 El legado de Al – Ándalus en la España de hoy. Un recorrido histórico y cultural (S3)
Fernando Camacho Padilla
La civilización árabe estuvo presente en la Península Ibérica por ocho siglos (711-1492), constituyendo uno de sus 
periodos históricos de máximo esplendor arquitectónico, artístico y cultural. En esta conferencia se presentarán las 
principales características de la dominación árabe en el territorio así como los acontecimientos históricos más relevantes. 
Además, se hará una reflexión de la herencia de Al-Ándalus en la actualidad en distintas áreas, tales como el terreno 
cultural y lingüístico, y de los vínculos que mantiene España con los países árabes.
A lo largo de la conferencia, se presentarán ideas didácticas sobre aspectos de Al-Ándalus con los que se pueden trabajar 
dentro del aula de ELE.
Fernando Camacho Padilla es Doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Profesor de historia de la Universidad Autónoma de Madrid y profesor colaborador del Departamento de 
Formación Continua e Internacionalización del Profesorado de la Universidad de Uppsala.
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Spanska 4  Att utvecklas med kultur. Möt Latinamerika, Ecuador och dess invånare (S4)
Stefan Strömberg
I föreläsningen berättar Stefan Strömberg om sina erfarenheter från den kontinent han återvänt till gång efter gång under 
25 års tid. Det blir en resa, till bilder, i tid och rum. Tyngdpunkten ligger på dagens Ecuador, men ni möter också 
Latinamerikas historia, tankar om utveckling och kulturmöten. Och inte minst en lång rad människor som Stefan följt under 
mer än två decennier.
Stefan Strömberg är författare och har givit ut tio böcker/häften om Latinamerika. Han har tillbringat fyra år i Latinamerika, 
fördelat på 32 resor. Just nu arbetar han på en bok om Ecuador.

Spanska 5 Prácticas tecnosociales en el aula de lenguas (S5)
Juanma Higuera
Este taller parte de la idea de que aprender una lengua extranjera implica, entre otras cosas, realizar actividades 
comunicativas enmarcadas en un entorno tecnosocial real. Comenzaremos el taller haciendo algunas consideraciones 
sobre digitalidad y educación y discutiremos sobre la necesidad de desarrollar estrategias didácticas para adaptar los 
procedimientos de aula y las actividades comunicativas al entorno tecnosocial de los alumnos. Desde una perspectiva del 
aprendiente, trataremos también el potencial didáctico que ofrecen algunas herramientas en red para el desarrollo de 
actividades comunicativas y productos audiovisuales en el aula de LL.EE.
Juanma Higuera comenzó a desarrollar su actividad docente como profesor de español en secundaria post-obligatoria en 
Suecia, un campo en el que realizó estudios sobre estrategias y problemas de comunicación en ELE en alumnos de 
bachillerato. Desde el año 2010 trabaja como formador de profesores. En la Universidad de Dalarna ha sido coordinador 
del Programa de profesorado en la especialidad de español como lengua extranjera y de los cursos de capacitación 
docente dirigidos a profesores de español en enseñanza reglada. Ha impartido las asignaturas de Gramática, Lingüística 
Aplicada, Metodología y Didáctica de ELE y TIC Aplicadas a la Didáctica de LL. EE. En 2013 se incorporó al Depto. de 
Formación Continua de la Universidad de Uppsala, donde coordina el área de español.

Tyska 1  Tipps für den Unterricht – spielerische Ideen, die man in der Grundschule verwenden kann (T1)
Nina Brynielsson
„Unterrichtsideen zum sportigen Ausprobieren” Ein Workshop, in dessen Mittelpunkt z.B. Bewegungs-, Kommunikations-, 
Kennenlernen- und Grammatik-Übungen stehen.
Nina Brynielsson kommt ursprünglich von Öland, aber wohnt und unterrichtet seit 13 Jahren Deutsch und Schwedisch an 
der Södra Ängby Schule in Bromma/Stockholm.

Tyska 2  „Flipped Classroom“ Anhand von aktuellen deutschsprachigen Unterrichtsmaterialien geht es hier darum, gemeinsam  
  innovative Unterrichtsszenarien auszutüfteln. (T2)
Jonas Erin
Wissen Sie schon, was sicher hinter dem Begriff „Flipped Classroom“ versteckt? Nein ? Na dann nichts wie hin zum 
„ausgeflippten Workshop“. Anhand von aktuellen deutschsprachigen Unterrichtsmaterialien geht es hier darum, 
gemeinsam innovative Unterrichtsszenarien auszutüfteln und später dann auch konkret selber zu testen. Anvisiert sind hier 
vor allem Deutsch-Klassen mit den Ziel-Niveaus A2 bis B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens. Auch wenn 
hier Deutsch natürlich die Zielsprache ist, liegt diesem Workshop ein mehrsprachiger und interkultureller Ansatz zugrunde. 
Jonas Erin ist Inspecteur général des französischen Bildungsministeriums. Als Lehrer hat er folgende Fächer unterrichtet: 
Deutsch als Fremdsprache, Französisch als Fremdsprache und Geschichte auf Deutsch als Sachfachunterricht. Er war 
lange Zeit in der Lehreraus- und -fortbildung tätig und hat sich in seinen Jahren als Inspecteur pédagagogique régional in 
Besançon und Rennes insbesondere für internationale Bildungskooperation eingesetzt. Zur Zeit nimmt er an dem vom 
Europarat geförderten PlurCur-Projekt teil – eine Maßnahme zur Reflexion über mehrsprachige und interkulturelle 
Bildungswege.
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Tyska 3   Die Deutschen? Gibt es nicht! Ein Plädoyer und zwei Vorschläge für einen alternativen Landeskundeunterricht (T3)
Thomas Grub
ist Universitetslektor an der Universität Uppsala, Institutionen för moderna språk, sowie an der Universität Göteborg, 
Institutionen för språk och litteraturer. Er hat Deutsch und Französisch für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 
sowie Deutsch als Fremdsprache an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken studiert. Seine Forschungs- und 
Arbeitsschwerpunkte sind die deutschsprachige Literatur des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart, Landeskunde sowie 
deren Didaktik. 

Tyska 4  Deutsch lehren und lernen in einer sich verändernden Lehr – und Lernumgebung (T4)
Marita Gareis
In den letzten drei Jahrzehnten haben sich die Bedingungen und Voraussetzungen für den Sprachenunterricht verändert. 
Mediale Ressourcen, Internet, Facebook, Apps, Moodle usw. sind Werkzeuge, mit deren sinnvollem Einsatz, das 
Unterrichten und Lernen effektiver und handlungsorientiert gestaltet werden können. Das möchte ich in meinem Beitrag an 
einigen Beispielen verdeutlichen.
Marita Gareis ist Universitätslektorin an der Uppsala Universität, Fortbildungsabteilung für die Internationalisierung der 
Schule und Institution für Moderne Sprachen. Sie arbeitet seit 2003  mit Lehreraus-und-fortbildung und organisiert 
sprachdidaktische Aktivitäten für Lehrkräfte der modernen Sprachen und Muttersprachenlehrer/innen und führt u.a. Kurse 
in Wien, Berlin, sowie Seminare zum Europäischen Sprachenportfolio und dem Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen durch.

Tyska 5  Graphic novels – deutschsprachige Comics zu jugendgemäßen Themen, ein Workshop (T5)
Corina Löwe
hat als Lehrerin für Chemie, Sozialkunde und Wirtschaft in Deutschland gearbeitet. Im Jahre 2002 ist sie nach Schweden 
gezogen und hat sich zu Lehrerin für Deutsch an der Universität Växjö ausgebildet. Seitdem hat sie vor allem mit Schülern 
an der Grundschule und an der Universität gearbeitet. Mit der Dissertation - Von Jungen Pionieren und Gangstern. Der 
Kinder- und Jugendkriminalroman in der DDR - hat sie 2011 ihr Forscherausbildung an der Universität Stockholm 
abgeschlossen. Sie ist Hilfslektor an der Linnéuniversität und gibt hauptsächlich Unterricht in Literatur. Ihr grosses 
Forschungsinteresse ist Kinder- und Jugendliteratur und Didaktik.
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Allmänt 1  Från iskallt till brännhett - till vidbränt...? – Om intresset för bedömning i den svenska skolan (A1)
Gudrun Erickson
I min presentation kommer jag att tala om den markanta förändring som skett vad gäller intresset för, och inställningen till, 
bedömning i skolan under de senaste decennierna. I detta kommer jag också att beröra olika sätt att definiera begreppet 
och vad detta kan medföra. Vidare kommer en del av min presentation att handla om aktuella frågor vad gäller bedömning 
av språklig kompetens, såväl nationellt som internationellt.  
Gudrun Erickson är professor i pedagogik med inriktning mot språk och bedömning vid Göteborgs universitet. Hon är 
projektledare för utvecklingen av de nationella prov- och bedömningsmaterialen i engelska moderna språk. Sedan 2013 är 
hon ordförande i EALTA (European Association for Language Testing and Assessment.

Allmänt 2  Varför är det så gott om F? Ett specialpedagogiskt perspektiv på formativ bedömning. (A2)
Helena Wallberg
Forskning visar att formativ bedömning är ett sätt att öka elevers måluppfyllelse och också ett sätt att arbeta inkluderande. 
Jag kommer att ge exempel på hur man gör för att arbeta med formativ bedömning och koppla det till varför det är något 
som inkluderar och utvecklar elevers förmågor. Att formativt bedöma både uppgift och arbetssätt gör att elever görs 
förtrogna med hur de ska göra för att lära sig vilket i sin tur ökar självförtroende och utvecklar självständighet och kritiskt 
tänkande. Om alla elever fick arbeta så i skolan skulle vi i elevhälsan ha väldigt lite att göra! 
Helena Wallberg är gymnasielärare i engelska, franska och pedagogiskt ledarskap. Hon är nu magister i specialpedagogik 
och verksam som specialpedagog på Täby Enskilda gymnasium samt författare till läromedel i engelska och till boken 
Formativ bedömning i praktiken, Gothia förlag. Helena brinner för inkludering och fortbildar lärare i inkluderande 
undervisning där formativ bedömning är en viktig pusselbit. 

Allmänt 3  Inside Your Head – and the Outside! Om ledarskap, personlig utveckling, makt och status (A3)
Marie Rödemark
Bygg om din infrastruktur i hjärnan och bli vad du vill bli, låt andra uppfatta det på utsidan. En föreläsning om ledarskap, 
personlig utveckling, makt och status i klassrummet – eller i livet.
Marie Rödemark är lärare i franska och svenska i grundskolan och på gymnasiet. År 2008 fick Marie Kungliga 
Vitterhetsakademiens pris för sin pedagogiska gärning. Hon har många följare på sin språkinspirationsblogg.

Allmänt 4 Hur står det till med språken? (A4)
Roger Persson
Föreläsningen presenterar dagens situation för engelska och moderna språk i grundskolan och gymnasial utbildning med 
utgångspunkt i de senaste årens utveckling. Vilka möjligheter finns till utveckling och förändring? 
Roger Persson är undervisningsråd vid Enheten för prov och bedömning på Skolverket.

Allmänt 5 Poesi utan gränser (A5)
Birgit Harling & Reza Rezvani
Uppsalaprojektet Poesi utan gränser innebär att elever på högstadiet och gymnasiet tävlar i att skriva poesi på vilket 
utländskt språk de vill, med viss begränsning för engelska.  Under de sex år som tävlingen funnits har elever skrivit dikter 
på 23 olika språk! Genom att betona alla språks lika värde är den inte bara en poesitävling utan också i högsta grad ett 
integrationsprojekt. De som är intresserade av att anordna liknande tävlingar får här inspiration, information och 
användbart material. 
Birgit Harling är fd gymnasielärare i spanska och engelska samt läromedelsförfattare. Hon har från början varit med och 
gestaltat Poesi utan gränser.
Reza Rezvani är född i Iran men bosatt i Sverige sedan 1989. Han är utbildad lärare i engelska och tyska, författare, 
översättare och poet. Initiativtagare till och projektledare för Poesi utan gränser.
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Ryska 1  Nätverksträff (R1)
Elisabeth Poignant
undervisar i ryska och människans språk på Södra Latin i Stockholm. Hon är representant för dessa båda ämnen I 
Språklärarnas riksförbund. 

Kinesiska 1 	 Verbaspekter i kinesiskan (K1)
Håkan Friberg
Här behandlas verbaspekter och hur vi undervisar dem. Aspekterna har länge varit försummade i kinesiskundervisningen, 
och få elever behärskar dem särskilt väl, ofta inte ens de som varit länge i Kina. Detta trots att verbaspekterna 
tillhandahåller en väsentlig del av språkets uttrycksmöjligheter. Håkan Friberg kommer att plädera för att låta aspekterna ta 
en större plats i undervisningen, naturligtvis med utgångspunkt i kommunikation och pragmatik, snarare än i teori. 
Föreläsningen kommer att läggas upp så att även de utan kunskaper i kinesiska men med ett generellt intresse för språk 
kan finna den intressant. 
Håkan Friberg har mångårig erfarenhet av undervisning i kinesiska och är också författare till läromedlet Lai ba. Håkan är 
redaktör för tidningen Lingua. 

Människans språk 1  Hur fungerar de språkliga koderna för flerspråkiga barn? (M1)
Ellen Bijvoet
Föredraget handlar om språklig variation bland ungdomar i dagens flerspråkiga Sverige. Något som lyfts fram är att det 
finns olika sorters »svenska med något utländskt« och att det är viktigt att höja den sociolingvistiska medvetenheten om 
olika sätt att tala, både bland ungdomar och bland vuxna (lärare, arbetsförmedlare osv.). 
Ellen Bijvoet arbetar som lektor i svenska som andraspråk vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Hon 
har tidigare arbetat vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet, och vid Språkforskningsinstitutet i 
Rinkeby. Hennes forskningsintresse omfattar tvåspråkighet på individ- och samhällsnivå, minoritetsspråk, språkattityder 
samt språklig variation bland ungdomar i flerspråkiga kontexter. Hon undervisar på teoretiska kurser i kultur och 
kommunikation. 

Italienska 1 Dimmi quale input ricevi e ti dico che cosa impari: tipi di input nella classe di italiano LS (I1)
Entela Tabaku Sörman
Nella classe di italiano LS, l’input linguistico della lingua oggetto di studio è fornito da diverse fonti: l’italiano 
dell’insegnante, degli altri apprendenti e dei materiali didattici. Anche i mezzi materiali adottati per comunicare sono 
diversi: testi orali e testi scritti. L’apprendente trova in questo input il modello linguistico da perseguire nell’apprendimento 
della lingua. Ma come e quanto i diversi tipi di input di italiano LS condizionano la lingua che l’apprendente impara in 
classe?
Entela Tabaku Sörman è insegnante di italiano e »människans språk« al Liceo Internazionale di Uppsala e insegna, inoltre, 
grammatica dell’italiano all’Università di Stoccolma. Ha appena conseguito un dottorato di ricerca sulle varietà di italiano 
nei manuali di italiano LS pubblicati in Svezia e in Italia negli ultimi dieci anni.
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Forskning 1
Camilla Bardel är professor i moderna språk vid Stockholms universitet. Hon är vetenskaplig ledare för forskarskolan 
FRAM.
Jonas Granfeldt är professor i franska vid Lunds universitet.
Tina Gunnarsson Bakgrundsspråkens aktivering hos flerspråkiga elever då de skriver på engelska.
Karina Pålsson Gröndahl Elevers förståelse och användning av lärares skriftliga respons i ämnet engelska. En fallstudie-
undersökning i två svenska grundskolor

Forskning 2 
Rakel Österberg är fil. dr. i spansk ämnesdidaktik.
Kent Fredholm Google och jag - Inblickar i gymnasieelevers digitala skrivande på spanska
Lisa Källerman Haya Gymnasieelevers val och handlingar i spanskt temaarbete.

Forskning 3 
Gudrun Erickson är professor i pedagogik med inriktning mot språk och bedömning vid Göteborgs universitet. 
Helena Reierstam Bedöma språk eller innehåll. En studie av CLIL i tre svenska gymnasieskolor.
Maria Frisch Vad är muntlig språkfärdighet i engelska och hur gör man en rättvis bedömning?
Linda Borger Vad ligger bakom bedömningarna? - En studie av bedömarprofiler och bedömningar i muntlig engelska.

Italienska 1/Forskning 4
Linda Smidfelt Ordförståelsestrategier i italienska.

Moderator vid paneldiskussionen 
Sölve Ohlander är uppvuxen i ett språklärarhem, professor emeritus i engelska, med ett långvarigt intresse för 
språkpedagogiska frågor, särskilt avseende elever med utländsk bakgrund. Tidigare ansvarig för den engelska 
läsförståelsedelen i högskoleprovet, periodvis medlem av referensgrupper för centrala och nationella prov i engelska. 
Författare till böcker i allmän och engelsk grammatik; har även undersökt idéinnehållet i grammatikexempel under olika 
epoker. På senare tid har han också ägnat sig åt forskning kring såväl Evert Taubes språk som »fotbollsspråket« – världens 
mest utbredda specialspråk. 
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1 Resecentrum
2 Hotel Svava
3 CityStay 

4 Akademihotellet
5 Hotel von Kraemer
6 Blåsenhus 

Resecentrum buss 20 mot Graneberg, avstigning vid Botaniska


