Vilken språkundervisning ska vi ha i skolan?
ett kollokvium i Uppsala, 27 september 2017, kl. 13.15-16.00
Vad ska syftet med språkundervisningen i skolan vara? Kan språk läras bättre utanför skolan?
Räcker det med engelska? Är dagens språklärarutbildning relevant för att möta globalisering och
internationalisering? Hur ser det ut i Sverige jämfört med övriga Europa? Behöver Sverige en
nationell språkstrategi? Hur har det sett ut historiskt och vilka förändringar går att identifiera?
Dessa frågor diskuteras i ett kollokvium i Uppsala onsdag 27 september 2017. Du är varmt välkommen att
delta!
Kollokviet anordnas inom ramen för en forskningsnod (LIME) som bedrivs vid Uppsala universitet med
syfte att utbyta kunskaper om språk, internationalisering, migration och utbildning. I projektet ingår
forskare och experter från Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) samt från
Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA).
PROGRAM
13.15-14.15
Block 1 – Forskning om språk, utbildning och undervisning
Ett utbildningssociologiskt och historiskt perspektiv på temat språk, utbildning och undervisning ges av
Ida Lidegran, Peter Bernhardsson, Ola Winberg och Josefine Krigh som presenterar resultat från sin
forskning. Alla är forskare vid Uppsala universitet.
14.30-15.30 Block 2 – Erfarenheter och reflektioner från verksamheten
Olika företrädare från verksamheten delger erfarenheter och reflektioner om språkundervisning och skola.
Inlägg kommer att göras av Helena von Schantz (förstelärare och före detta ordförande i språklärarnas
riksförbund), Birgitta Hellqvist (utbildningsledare vid Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet),
Sverker Gustavsson (professor emeritus vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet) och
Marita Gareis (Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet)
15.30-16.00 Block 3 – Diskussion
En allmän diskussion förs.
Mingel
FAKTA OM KOLLOKVIET
Kollokviet är kostnadsfritt och riktar sig till lärare i gymnasieskolan, rektorer, lärarstuderande i språk samt
lärarutbildare och andra intresserade. Anmälan krävs, begränsat antal platser.
Tid: onsdag 27 september 2017, kl. 13.15-16.00
Plats: Campus Blåsenhus ,von Kraemers allé 1, Uppsala. Lokal: Betty Pettersson.
Anmälan: via denna länk senast måndag 18 september 2017
Mer information: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering; Sven Jungerhem,
sven.jungerhem@fba.uu.se, 018-471 7967 eller Institutionen för pedagogik, didaktik och
utbildningsstudier; Ida Lidegran, ida.lidegran@edu.uu.se. Se även www.fba.uu.se eller
www.utbildningsvetenskap.uu.se/forskning/forskningsnoder/

