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Är du lärare i engelska? Då vill du väl inte missa något av detta:
The effect of extramural English on students’ vocabulary? ✴ Workshop: fun with creative
 writing ✴Workshop: the power of rhythm ✴ Intensive group projects in the L2 English classroom
✴ Using  literature in the English classroom – with focus on contemporary Irish writers ✴ How
stands it to? Are we destined for a Scandinavian English? ✴ The need for systematic focus on
vocabulary teaching in the Danish classroom ✴ English teachers developing their practice

För lärare i franska finns
Leçons de démocratie en France, à l’école et ailleurs ✴Quatre écrivains, quatre façons de dire
« être étranger » ou le devenir ✴ Jouer et bouger en français avec Bingo! ✴ Pourquoi les
Allemandes meurent-elles à l’imparfait ? ✴ Un week-end à Paris : une resource gratuite en
ligne ✴ La France se refait une toilette territoriale

Om du är lärare i spanska kan du i stället välja
Redes sociales en el aula. Propuestas de trabajo con los alumnos ✴ Elevernes erfaringer med
tidlig språklaering i tysk og spansk ✴ Creación de materiales a partir de realias para la clase
de ELE ✴ ¡Voy a aprender! Un intento de individualizar los comentarios a los resultados de
las evaluaciones ✴ La lectura en la enseñanza–aprendizaje de ELE – Teoria y práctica ✴ Otra
imagen del español; ideas para mejorar el estatus del español en Suecia

Om du är lärare i tyska då? Ja, då kan vi bjuda på
Multimodale Texte – Sprache, Bild und Film im DaF-Unterricht ✴ Elevernes erfaringer med
tidlig språklaering i tysk og spansk ✴ Digitales Geschichtenerzälen im Unterricht Deutsch als
Fremdsprache ✴ Hilfen im Grammatikunterricht ✴ Fremdverstehen anhand von Kafka-
Comics ✴ Wie motiviere und aktiviere ich meine SchülerInnen im Deutschunterricht?

Lärare i kinesiska kan lyssna på en rundabordsdiskussion
Chinese in the Nordic countries; a discussion of curricula and teaching environments   och
 fundera på ✴ Hur lär vi oss höra skillnad på nya ljud när vi lär oss ett nytt språk? Exempel från
kinesiskans toner 

Lärare i italienska bjuds på
Manuali di italiano lingua straniera in Svezia e in Finlandia: uno studio contrastivo

Och lärare i ryska kan delta i en nätverksträff

Och som om detta varierade utbud inte räckte finns key note speeches av Hans Jürgen
Krumm, Emanuel  Bylund,  Johan Mårtensson, Siv Björklund, paneldebatt med bland andra
General direktören för Skolverket Anna Ekström och ledamoten och vikarierande ständige
 sekreteraren för Svenska Akademien Tomas Riad, allmändidaktiska föreläsningar med före-
läsare som Gudrun Erickson, John Steinberg och Sara Bruun, föreläsningar i Nordiska språk,
Andraspråk och fler språkighet, Fackliga frågor… Ja, vi har inte  utrymme att lista alla.  

Var kan man ta del av allt detta? Jo på

SPRÅK SÅ IN I NORDEN
18 – 19 APRIL 2016

Så skynda dig att anmäla dig på www.spraklararna.se!
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