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n å g o n s t a d s  h ö g s k o l a
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Aktiviteter
Lördag  18 mars
kl 13.00- 15.30 Repskapsmöte

kl 16.00 - 16.45 Keynote-föreläsning

kl 17.00 - 18.00 Årsmöte

kl 18.00 - 18.30 Mingel

kl 18.30 Jubileumsbankett med återblickar på 
föreningens 85-åriga historia

kl 8.30 - 9.00 Registrering och besök på
läromedelsutställning

Söndag  19 mars

kl 13.30 - 14.15 Pass 3

kl 9.00 - 10.00 Välkomstord och keynote-föreläsning 
med inbjuden hedersgäst

kl 10.00 - 10.20 Kaffe och besök på läromedelsutställning

kl 10.20 - 11.00 Pass 1

kl 11.15 - 12.00 Pass 2

kl 12.00 - 13.30 Lunch och besök till läromedelsutställning

kl 14.30 - 15.15 Panelsamtal på temat
 “Livslångt språk-lärande"



Almost everything you always wanted to know about 
Cli-Fi but were afraid to ask

 
Zlatan Filipovic

Pass 1 kl 10.20 - 11.00

Engelska

Allmänt

Allmänt

Allmänt

Allmänt

Tyska
An welchem Fachinhalt wird eine Fremdsprache am 

besten gelernt?
 

Angela Marx Åberg

Verdien/värdet av flerspråklig og interkulturell 
opplæring/utbildning for demokratisk kultur 
(Europarådets anbefaling av 2. februar 2022)

 
Steinar Nybøle

Modersmål som skolämne och som språk för livet.
 

Simeon Oxley

Bedömning av språklig kompetens i franska, spanska 
och tyska: vilka provmaterial och stödmaterial finns?

 
NAFS - Frank Perrotte och Åsa Sebestyen

Uppgiftsbaserad språkundervisning: Att utveckla 
kommunikativ förmåga

(prova på-övningar med uppgifter-tasks-
i engelska, spanska, franska och tyska)

 
Per Snoder, Tore Nilsson, Oliver Smith



Lärares uppfattningar om elevers användning av 
engelska utanför skolan och dess inverkan på 

undervisningen
 

Angela Casale

Pass 2 kl 11.15- 12.00

Engelska

Allmänt

Allmänt

Spanska

Franska

Tyska
Vitamine für den Deutschunterricht – E-LearnScene 

– Ein Erasmus+-Projekt für und mit 
Deutschlehrer*innen

 
Christine Fredriksson och Karoline Hovnanian

Créer un avenir pour nos élèves grâce au français !
 

Meryl Mausirre

¿Construimos un puente entre el instituto y la 
universidad para el subjuntivo?

 
Linda Flores Ohlson

Uppgiftsbaserad språkundervisning: Att utveckla 
kommunikativ förmåga

(teori, forskning och styrdokument i relation till 
uppgiftsbaserad språkundervisning, TBLT)

 
Per Snoder, Tore Nilsson, Oliver Smith

Utbildningen Specialistofficer Militärtolk
 

Försvarets tolkskola- Jérôme Josserand 



Learning and teaching languages through games
 

Olle Linge

Pass  3 kl 13.30 - 14.15

Engelska

Allmänt

Allmänt

Spanska

Franska

Tyska
Die Deutschstunde des Goethe-Instituts - Ideen für 

den Deutschunterricht
 

Goethe-Institut - Sabine Brachmann-Bosse

Développer la volonté de communiquer de nos 
élèves: quelques facteurs associés à l’enseignement

 
Nicolas Manuguerra

El arte de llevar la enseñanza a un nivel superior. 
Colaboración entre profesores

 
Agustín Riverol

Håll kvar språkgnistan genom 
internationella samarbeten!

 
UHR 

Victoria Iribarne Gómez-Haedo och Ingrid Gran 

Vad visade Skolinspektionens granskning av 
moderna språk? 

 
Skolinspektionen - Arne Hellmark och Anna Wide



Jörgen Tholin är docent i 
pedagogik vid Göteborgs 

universitet. Hans forskning 
behandlar frågor om betyg och 

bedömning och om språkens 
ställning i svensk skola. Han var 

tidigare ordförande för 
Språklärarnas riksförbund. 

 Anna Ekström. Tidigare
utbildningsminister, gd för

Skolverket och ordförande i
styrelsen för Linköpings
universitet. Jur.kand. och

utbildad riksdagsstenograf.

Föreläsare

Keynote

Titel på föreläsning:
”Jag hör inte, tala tydligare!”
Språkutbildningarnas plats i

politikens vardag, i talarstolar,
läroplaner, budgetar och

vallöften.

En genomgång av argument, metoder och allianser avseende
intresset för och resurserna till språkutbildningarna. 

Titel på föreläsning:
Svensk språkdidaktisk

forskning. Vad vet vi och vad
vet vi inte?

Jörgen ger först en övergripande bild över språkens situation i
Sverige, i och utanför skolan. Därefter följer en översikt och

sammanfattning av den forskning som har bedrivits i Sverige mellan
2012 och 2021 inom områdena språklärande, språkundervisning och

språkbedömning. Vad handlar forskningen om? Vilka språk
behandlas? Vilka metoder och data används? Till sist vänds blicken

mot de ”vita fläckarna”, de områden och språk som det inte har
forskats kring. Programpunkten bygger på en forskningsöversikt som

gjorts av Camilla Bardel, Stockholms universitet, Henrik Gyllstad,
Lunds universitet och Jörgen själv.



Föreläsare

Engelska

Titel på föreläsningen:
Lärares uppfattningar om

elevers användning av
engelska utanför skolan och

dess inverkan på
undervisningen

Angela Casale är adjunkt vid IPS (institutionen
för pedagogik och specialpedagogik). Hon har

en bakgrund i grundskolan där hon arbetat
som engelsklärare i åk 1-9 i 20 år. Sedan 2012
har hon undervisat blivande engelsklärare i

grundskolan.

I dagens skola möter vi elever som i stor utsträckning använder engelska på sin
fritid. Samtidigt finns det elever som inte visar något intresse alls för engelska

utanför skolan. Dessa kategorier av elever finns i samma klassrum och den
homogena grupp elever som man såg förr i skolan finns inte längre. Det

kontextuella sammanhang som nu råder, där många elever använder engelska i
större omfattning utanför jämfört med i skolan, ger lärare många möjligheter i

språkundervisningen. Jag har med hjälp av en kvalitativ enkätundersökning
undersökt mellanstadielärares uppfattningar kring fritidsengelskans påverkan i
klassrummet och kommer att presentera det resultatet. Studien belyser lärares

syn på engelskundervisningen och om den speglar den ökade input av
fritidsengelska som vi ser utanför skolan. Denna kontextuella verklighet märks i

alla åldrar i skolan idag och detta blir därav relevant att fundera över oavsett
vilket stadium man undervisar i.

Titel på föreläsningen:
Almost everything you always
wanted to know about Cli-Fi

but were afraid to ask

Zlatan Filipovic är docent i engelska och
jämförande litteraturvetenskap på Göteborgs

Universitet. Han doktorerade i nämnda ämnen
vid Goldsmiths, University of London. 

The presentation will provide a brief overview of the study of contemporary
climate change fiction and its ability to articulate the environmental and social
challenges that human greed produces, while also reimagining alternative and
more geocentred futures. We will consider how fiction can provide new ways

for thinking about climate change and about global responsibility, and what its
implications may entail for our economic and social existence. A range of

literary and cultural terms specific to ecocriticism will also be introduced and
their significance explored in the context of teaching and learning. 



Titel på föreläsningen:
Learning and teaching

languages through games

Olle Linge är universitetsadjunkt i kinesiska
och moderna språk vid Uppsala universitet,

där han bland annat håller fortbildningskurser
för språklärare med fokus på spel,

digitalisering och didaktik.

Games are not just for fun, they can also be powerful tools for teaching
languages. When used correctly, playing games allows students to engage in
communicative activities that are relevant to them, practising the skills they

need to be successful. Playing with and against others also increases
engagement and motivation. In this lecture/workshop, you will learn how to use

games effectively to increase motivation and help students improve.

Föreläsare

Engelska



Christine Fredriksson är docent i tyska vid
Göteborgs Universitet och institutionen för

språk och litteratur. Undervisar i
språkvetenskap och på lärarutbildningen.

Karoline Hovnanian Weber är lingvist,
lärarutbildare, gymnasielärare i tyska och
engelska och arbetar med E-LearnScene.

Titel på föreläsningen:
Vitamine für den

Deutschunterricht – E-
LearnScene – Ein Erasmus+-

Projekt für und mit
Deutschlehrer*innen

In unserem Beitrag stellen wir Ihnen das Projekt E-LearnScene vor und geben
Ihnen Tipps, wie Sie mit Lernszenarien Ihren Deutschunterricht bereichern
können. Bei E-LearnScene handelt es sich um ein Erasmus+-Projekt, in dem
Hochschulen und Schulen in Belgien, Südtitol, Polen und Schweden fertiges

Unterrichtsmaterial, sog. Lernszenarien, entwickeln. Wir möchten Ihnen
zeigen, wie Ihre Schüler*innen mit diesem Material innovative und praktische

Aktivitäten durchführen können, die sie zum Deutschlernen motivieren. Unsere
Lernszenarien inspirieren zur Integration digitaler Tools und sind gut für
heterogene Gruppen und verschiedene Altersstufen geeignet. In unserem

Beitrag berichten wir über die bisher entwickelten Lernszenarien und
informieren Sie über die Materialien auf der Webseite. 

Karoline Hovnanian Weber är lingvist,
lärarutbildare och gymnasielärare i tyska och
engelska. Hon arbetar på gymnasieskolorna

Hvitfeldtska och Schillerska i Göteborg, samt
är projektpartner i projektet E-LearnScene. 

Titel på föreläsningen:
Vitamine für den

Deutschunterricht – E-
LearnScene – Ein Erasmus+-

Projekt für und mit
Deutschlehrer*innen

In unserem Beitrag stellen wir Ihnen das Projekt E-LearnScene vor und geben
Ihnen Tipps, wie Sie mit Lernszenarien Ihren Deutschunterricht bereichern
können. Bei E-LearnScene handelt es sich um ein Erasmus+-Projekt, in dem
Hochschulen und Schulen in Belgien, Südtitol, Polen und Schweden fertiges

Unterrichtsmaterial, sog. Lernszenarien, entwickeln. Wir möchten Ihnen
zeigen, wie Ihre Schüler*innen mit diesem Material innovative und praktische

Aktivitäten durchführen können, die sie zum Deutschlernen motivieren. Unsere
Lernszenarien inspirieren zur Integration digitaler Tools und sind gut für
heterogene Gruppen und verschiedene Altersstufen geeignet. In unserem

Beitrag berichten wir über die bisher entwickelten Lernszenarien und
informieren Sie über die Materialien auf der Webseite. 

Föreläsare

Tyska



Föreläsare

Tyska

Angela Marx Åberg är lektor i tyska med
didaktisk inriktning vid Linnéuniversitetet.
Hon är intresserad av hur undervisning kan
göras relevant för eleverna, som ett sätta att

stärka deras språkinlärning och motivation för
ämnet moderna språk. 

Titel på föreläsningen:
An welchem Fachinhalt wird

eine Fremdsprache am besten
gelernt?

Man kann eine Fremdsprache an irgendwelchen Inhalt lernen. Die Grammatik
bleibt dieselbe, egal ob du über Fußball oder Klimawandel liest, hörst und

sprichst. Anhand von welchen Themen lernen unsere Schüler eine
Fremdsprache eigentlich am besten? Ulrika Tornberg hat 2000 die damaligen

Lehrpläne analysiert, in denen nichts von „Centralt innehåll“ angegeben wurde.
Was sagen die neuen Kurspläne 2021/2022 über den Inhalt des

Fremdsprachenunterrichts aus? In diesem Beitrag wird die Rolle der Schüler als
Mitgestalter des Unterrichtsinhalt hervorgehoben, und diskutiert. Was

geschieht im Fremdsprachenunterricht, wenn der Unterrichtsinhalt von ihren
Erfahrungen und von übergreifenden Themen aus dem Lehrplan ausgeht? 

Sabine Brachmann-Bosse har studerat
linvistik, sociologi och tyska som främmande

språk vid Potsdam. Hon har lett
språkavdelningen vid Goethe-Institutet sedan
2021. Dessförinnan verkade hon för Goethe-
Institutet i München, Kenya, Bulgarien och

Oman. 

Titel på föreläsningen:
Die Deutschstunde des

Goethe-Instituts - Ideen für
den Deutschunterricht

Sie unterrichten Deutsch an einer Schule und sind immer wieder auf der Suche
nach zusätzlichen Unterrichtsmaterialien, die das aktuelle Lernziel unterstützen

und zu den Bedürfnissen Ihrer Schülerinnen und Schüler passen? Dann lohnt
sich ein Blick in das Portal „die Deutschstunde“. Die Deutschstunde ist ein

Online-Angebot, das DaF-Lehrkräften alles aus einer Hand bietet:
Unterrichtsmaterialien, wissenschaftliche Artikel, Fortbildungen und

Möglichkeiten zur lokalen und globalen Vernetzung. In diesem Workshop
lernen Sie das Portal kennen und entdecken, wie Sie es für Ihren Unterricht

einsetzen können. 



Nicolas Manuguerra är fil. dr. i romanska
språk och universitetsadjunkt i didaktik med

inriktning mot moderna språk och
flerspråkighet vid Uppsala universitet. Han har

en bakgrund som språklärare i franska och
tyska. Idag arbetar han med utbildning av

språklärare. 

Titel på föreläsningen:
Développer la volonté de

communiquer de nos élèves:
quelques facteurs associés à

l’enseignement.

Une bonne compréhension des processus internes et externes qui conditionnent
la participation orale de nos élèves en classe peut nous permettre de la stimuler

de manière plus efficace. À partir du concept de "Volonté de communiquer"
développée par McIntyre (2007) nous verrons quels sont les facteurs sur

lesquels nous, enseignant.es, pouvons influer afin de créer un climat propice à
la communication - le but de tout enseignement des langues!

Meryl Maussire är samarbetsattaché för
franska vid Franska Institutet i Sverige. FLE-

lärare, lärarutbildare och fransk
läroboksförfattare. Hennes arbete handlar om
att utveckla praktiska undervisningsmetoder

för lärare.

Titel på föreläsningen:
Créer un avenir pour nos
élèves grâce au français !

Travailler en suédois ? Évidemment. En anglais ? Bien sûr. En français ? Aussi !
Dans un pays aussi anglophone que la Suède, quel est l’intérêt d’apprendre le

français ? Meryl Maussire vous donnera des éléments concrets à présenter à vos
élèves pour les motiver à poursuivre le français !

Föreläsare

Franska



Titel på föreläsningen:
¿Construimos un puente

entre el instituto y la
universidad para el

subjuntivo?

Linda Flores Ohlson har arbetat på Göteborgs
Universitet sedan hon började doktorera år

2003. Hennes avhandling handlar om
spanskan i USA och engelsk-spansk kodväxling
i låttexter. Honhar också forskat kring bloggar
skrivna av latinas i USA och zombiepronomen.

Steg 3 en el instituto da acceso a estudiar nuestro Grundkurs. Este curso se
divide en cuatro asignaturas: Gramática, Destrezas, Fonología y pronunciación

y Literatura y cultura. La asignatura de Gramática consta de 20 clases de las
cuales 4 son dedicadas exclusivamente al subjuntivo. El nivel de los

conocimientos previos de los que estudian el Grundkurs varía mucho; tenemos
desde estudiantes que solo han estudiado Español en el instituto y nunca han
estado en un país hispanohablante – hasta hispanohablantes nativos. Por eso

suelo empezar la primera clase de subjuntivo preguntando cuánto saben de este
tema, y siempre hay algunos que no han ni escuchado hablar de él. En esta

presentación voy a mostrar y explicar cómo trabajamos con el subjuntivo en
nuestro Grundkurs y voy a presentar una propuesta de cómo podríamos

construir un puente entre el instituto y la universidad, para que los alumnos
conozcan al menos el inicio del camino hasta el mundo del subjuntivo cuando

llegan a la universidad. 

Agustín Riverol är anställd vid Språkcentrum i
Stockholm, där han har omfattande erfarenhet

att undervisa spanska. Han har också
erfarenhet att arbeta med barn efter att ha

varit frivillig språklärare till barn med Down
Syndrom och med speciella behov i Spanien. 

Titel på föreläsningen:
El arte de llevar la enseñanza

a un nivel superior.
Colaboración entre

profesores.

En mi ponencia daré algunos ejemplos destacados de mi interacción, tanto con
mis alumnos, como con los que no lo son. Estos últimos son mis potenciales

alumnos de español cuando les llegue el turno de elegir otro idioma moderno
en sexto curso. Digamos que le hago marketing gratuito a mi propio idioma en
las distintas escuelas en las que estoy trabajando. Asimismo, es muy divertido el
hecho de verme rodeado por los alumnos muy jóvenes, quienes constantemente

me preguntan cómo se dice esto o aquello en español. Algunos, por propia
iniciativa, se atreven incluso con frases hechas en español que suelen buscar en

distintas apps. 
También quiero destacar en mi ponencia la tremenda importancia de

pertenecer a asociaciones de profesores y la colaboración entre ellos mismos,
aún perteneciendo a distintas asociaciones. Un ejemplo de esta cooperación es
Spanish Teachmeet Sweden, un grupo sin ánimo de lucro que comenzó a raíz
del inicio de la pandemia como plataforma de apoyo a los distintos profesores

de español de todo el mundo. 

Föreläsare

Spanska



Titel på föreläsningen:
Modersmål som skolämne

och som språk för livet.

Simeon Oxley är adjunkt på Uppsala
universitet och modersmålslärare och

studiehandledare i Uppsala kommun. Han
ingår i kommunens kompetensteam för

nyanlända och flerspråkiga elever.

Vad hjälper det att planera tematiskt? Simeon Oxley reflekterar om
modersmålslärarena möjligheter, utmaningar och dilemman. Vilka är de

viktigaste frågor att ställa sig om modersmålsundervisning? Han utgår ifrån
Uppsalamodellen (2015) en vägledning för modersmålslärare men utvecklar den
vidare. Vilken plats ska modersmål får ta i skolan? Vad bör ”vanliga lärare” veta
om modersmål? Hur kan det skapas sammanhang för eleverna att sätta ord på

känslor, tankar och nya idéer. Hur kan elever bli delaktiga i sitt lärande och
utvecklas i sitt språk? Hur kan eleverna förberedas för ”kunna förstå och verka i

ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts?”
(Lgr22) Simeon ger konkreta exempel från undervisning som kan anpassas till

olika grupper och språk. 

Titel på föreläsningen:
Verdien/värdet av

flerspråklig og interkulturell
opplæring/utbildning for

demokratisk kultur
(Europarådets anbefaling av

2. februar 2022)

Steinar Nybøle doktorerade i tyska 1990. Har
verkat vid Högskolan i Østfold som chef för

norska nationella centret for främmande
språk. Nybøle är nu även vice

styrelseordförande på ECML (CoE).

Forrige år vedtok Europarådet et sett/uppsättning med
anbefalinger/rekommendationer angående viktigheten av flerspråklig og

interkulturell opplæringen for demokratisk kultur,
https://www.ecml.at/Resources/CouncilofEuroperecommendation/tabid/5570/

Default.aspx Dette er den foreløpig siste større handlingsplan angående
viktigheten av språk som Europarådets medlemmer har blitt enig om. Hvilken

anbefaling gir Europarådet til sine medlemsland og hva er årsaken til dette nå? I
forelesningen skal vi behandle dokumentets oppbygning og innhold og

diskutere spørsmål/frågor som "hvor/hur bindende er anbefalingen for de
enkelte medlemslandene?" og "i hvilken grad oppfyller de skandinaviske

landene rådets anbefaling allerede/redan i dag?"

Föreläsare

Allmänt



Per Snoder, Tore Nilsson och Oliver
Smith är språklärare och lärarutbildare

vid institutionen för ämnesdidaktik,
Stockholms universitet. Alla tre

undervisar kurser i språkdidaktik för
blivande och verksamma språklärare.

I denna presentation ger vi en introduktion till uppgiftsbaserad språkundervisning (US) som
ett sätt att utveckla kommunikativ förmåga i ett språk. Vi ger en formell definition av en

uppgift och beskriver hur uppgifter kan utformas och genomföras i språkklassrummet. Vi
för även resonemang om lärarens roll i US och vilken plats ett fokus på språklig form kan
ha i sammanhanget. Vi diskuterar sedan hur US kan motiveras utifrån teori och forskning
inom andraspråksinlärning samt dess förankring i styrdokumenten för språk i den svenska
skolan. Presentationen lägger grunden för den efterföljande workshopen där deltagarna får

ta rollen som elev och prova att genomföra uppgifter på något av målspråken engelska,
tyska och franska.

Victoria Iribarne Gómez-Haedo och Ingrid
Gran arbetar båda inom UHR. Victoria är även
gymnasielärare i spanska och engelska och just

nu arbetar hon med eTwinning/Erasmus.
Ingrid Gran är också en erfaren språklärare

som i nuläget arbetar som samordnare av TCA
(Training- and Cooperation Activities) inom

Erasmus+. 

Titel på föreläsningen:
Internationella möjligheter i

språkundervisningen - ta
steget mot en global framtid

Universitets- och högskolerådet erbjuder en mängd olika program där du får
nya perspektiv och idéer som berikar din språkundervisning. Här får du veta

mer om hur du kan ta hjälp av UHR för internationella samarbeten,
personalfortbildning, jobbskuggning och nätverkande samt hur du kan

arrangera klassutbyten och skicka elever på APL utomlands. Du får även ta del
av det senaste om TCA (Training- and Cooperation Activities) samt om

eTwinning; den optimala digitala plattformen för samarbete mellan skolor. Låt
dig inspireras och se möjligheterna med undervisning i ett internationellt
sammanhang, inte minst under det svenska EU-ordförandeskapet 2023. 

Föreläsare

Allmänt



Titel på föreläsningen:
Bedömning av språklig

kompetens i franska, spanska
och tyska: vilka provmaterial

och stödmaterial finns?

Frank Perrotte och Åsa Sebestyen arbetar vid
Göteborgs universitet som provutvecklare

inom NAFS-projektet med provansvar för det
nationella betygsstödjande bedömningsstödet.
Frank ansvarar för franska och Åsa för tyska.

Båda är lärare i grunden. 

De nationella betygsstödjande bedömningsstöd i franska, spanska och tyska som
används i svensk skola utvecklas inom projektet Nationella prov i främmande

språk (Nafs) vid Göteborgs universitet. Detta görs på uppdrag av och i
samarbete med Skolverket. Presentationen kommer att fokusera på hur dessa

provmaterial kan stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning.
Dessutom kommer ni att få några lästips, såsom aktuella rapporter, olika stöd-

och fortbildningsmaterial samt information om planerade förändringar av
bedömningsstöden.

Titel på föreläsningen:
Utbildningen Specialistofficer

Militärtolk
 

Jérôme Josserand disputerade 2003 i Uppsala,
har arbetat som lektor vid flera

universitet/högskolor i Sverige och Finland,
samt sedan 2014 på Försvarets Tolkskola, där
han är chef för språkavdelningen sedan 2020.

Utbildningen Specialistofficer Militärtolk är en mycket krävande utbildning 
med intensiva studier i språk. Våra kadetter börjar på Tolkskolan som nybörjare 

och de ska kunna skickas till ett insatsområde eller som assistent på en 
ambassad efter 36 veckors språk. Svårigheten är inte bara att bli bra på et språk 

utan även att lära sig tolka. 

Föreläsare

Allmänt



Arne Hellmark och Anna Wide arbetar på
skolinspektionen i Göteborg. Anna Wide var
projektledare och rapportskribent för denna
granskning. Anna har haft samma funktion i

många olika granskningar i Skolinspektionen.
Anna har i många år arbetat som lärare,

skolledare och lärarfortbildare. Arne Hellmark
var projektledare och bidrog till arbetet med

rapporten för granskningen. Arne har en
bakgrund som lärare.

Titel på föreläsningen:
Vad visade Skolinspektionens 

granskning av moderna 
språk? 

Skolinspektionens granskning av undervisningen i moderna språk presenteras.
Granskningen har två fokus: 

1. Hur undervisningen främjar elevernas kommunikativ förmåga. 
2. Hur skolan arbetar för att elever ska fullfölja studier i ämnet. Rapporten visar

att de flesta lärarna har ambitioner och en vilja att utveckla ämnet, men att
förutsättningarna för det inte alltid finns. Ämnet är det enda ämne i

grundskolan som är möjligt att välja bort vilket påverkar ämnet negativt. Att
ämnet har en lägre status än andra ämnen syns bl a genom att lärarna inte får
relevant kompetensutveckling, ofta är solitära och att ämnet ibland har sämre

fysiska förutsättningar än andra ämnen. Dock finns det skolor där
förutsättningarna är annorlunda och som inger hopp om förändring. Det

presenterar vi också. 

Föreläsare

Allmänt



 
 

“Livslångt språk-lärande"

Anna Wide arbetar på 
skolinspektionen i Göteborg. 

Anna Wide var projektledare och 
rapportskribent för denna 

granskning. Anna har haft samma
funktion i många olika 

granskningar i Skolinspektionen. 
Anna har i många år arbetat som 

lärare, skolledare och 
lärarfortbildare

Jörgen Tholin är docent i 
pedagogik vid Göteborgs 

universitet. Hans forskning 
behandlar frågor om betyg och 

bedömning och om språkens 
ställning i svensk skola. Han var 

tidigare ordförande för 
Språklärarnas riksförbund. 

"Panelsamtal - Livslångt 
språk-lärande. Ordförande 
Mia Smith leder ett samtal 

om hur språkundervisningen 
i skolan kan kopplas till 

livslångt lärande. I samtalet 
medverkar Gudrun Erickson, 

Jörgen Tholin, Steinar 
Nybøle samt Anna Wide."

 

Gudrun Erickson är senior 
professor i pedagogik med 
inriktning mot språk och 

bedömning vid Institutionen för 
pedagogik och specialpedagogik, 

Göteborgs universitet. 
Ursprungligen lärare och 

lärarutbildare i språk.

Steinar Nybøle doktorerade i 
tyska 1990. Har verkat vid 

Högskolan i Østfold som chef för 
norska nationella centret for 

främmande språk. Nybøle är nu 
även vice styrelseordförande på 

ECML (CoE).

Föreläsare

Panelsamtal

Mia Smith är ordförande i 
Språklärarnas riksförbund sedan 

2021. Hon är lärare i engelska och 
tyska och är verksam i Partille 

kommun. Mia föreläser om 
språkundervisning och har också 
varit ämnesspanare för Lärarnas 

Riksförbund under flera år.



Samarbetspartners


