
Var med och bidra till  
utveckling och samarbete! 
Träffa kollegor från lärosäten i Sverige och från 
flera universitet i utlandet. Byt erfarenheter 
och ta del av den senaste forskningen. Knyt nya 
kontakter med lärare, forskare, administratörer 
och andra nyckelpersoner inom universitets- och 
högskolesektorn    – alla engagerade i svenskunder-
visning för internationella studenter bosatta både  
i och utanför Sverige. 

Du anmäler dig via vår webbplats:
www.nordiska.su.se/svenskaspraket2011

Konferens

Med svenska språket 
som redskap 
för akademiska studier 
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Stockholms universitet 106 91 Stockholm  
Besöksadress: Universitetsvägen 10 D 
Telefon: 08-16 20 00 Telefax: 08-15 85 33 
nordiska@nordiska.su.se www.nordiska.su.se

Institutionen för nordiska språk
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– hur möter högskolan internationella 
studenters behov?
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Fredag den 23 september
10.30 Sekretariatet öppnar. Registrering.

13.00 Invigningstal av rektor Kåre Bremer,    
 Stockholms universitet.

13.15–13.30 Utredare Gunnar Enequist, Analys- 
 avdelningen, Högskoleverket. Sekreterare  
 i Forum för internationalisering.

13.30–14.15 Universitetslektor Gunlög Sundberg,   
 Stockholms universitet. Hallå  där! Pluggar  
 du svenska? Utbildningar i svenska för inter-  
 nationella studenter i Sverige.

14.15–14.45 Att studera i Sverige – några studenters   
 intryck.  

14.45–15.30 Kaffe.

 Postersession där varje högskola kan presen-  
 tera sina kurser. Förlag med bokbord.

15.30–16.00 Bitr. avdelningschef Monika Wirkkala,   
 Svenskundervisning i utlandet, Svenska   
 institutet. Svenskan i världen – vad gör den   
 där? 

16.00–16.45 Professor Lotta Gavel Adams, University  
 of Washington, Seattle, USA. Svenska i USA  
 – med fokus på kultur, samhälle och digital   
 humaniora.

 Professor Witold Maciejewski, Warsaw School  
 of Social Sciences and Humanities, Warszawa,   
 Polen. Svenska i Polen – möta och skapa intresse   
 för Sverige och svenska.

16.45–17.00 Paus.

17.00–17.45 Professor Gisela Håkansson, Lunds univer- 
 sitet och Professor Catrin Norrby, Stockholms 
 universitet. Svenska i och utanför Sverige. Miljöns  
 betydelse för språkinlärning.

17.45–18.00 Avslutning.

18.15 Drink på Lantis.

19.00 Middag med musikunderhållning på Lantis.

En konferens om högskolans internationalisering arran-
gerad av Institutionen för nordiska språk vid Stockholms 
universitet och Svenska institutet. 

Utbildning i svenska för  
internationella studenter
Antalet internationella studenter som läser svenska är 
mycket stort både i Sverige och i utlandet. Med denna  
konferens vill vi fokusera på kurser i svenska som ges  
för internationella studenter vid lärosäten både i och  
utanför Sverige. 

Konferensens syfte är dels att klargöra utbildningarnas 
organisation och innehåll, dels att sprida forsknings-
resultat om målgruppen och utbildningarna för att 
skapa möjligheter till samarbete, ny forskning och 
utveckling.

Temakollokvier
  • Mottagning och antagning av studenter

 • Skrivande inför akademiska studier

 • Nätkurser och webbresurser

 • Bedömning av muntlig färdighet

   • Nybörjarundervisning

 • Lärarkompetens och kompetensutveckling.

Anmälan och betalning
Anmäl dig via vår webbplats från och med april. 
Konferensen kostar 1 500 SEK om du anmäler dig  
senast 15 maj, och därefter 2 000 SEK. I konferens- 
avgiften ingår kaffe och lunch, medan konferens-
middagen kostar 150 SEK. Moms tillkommer (25 %).

www.nordiska.su.se/svenskaspraket2011  
> Anmälan & betalning

Kontakt
www.nordiska.su.se/svenskaspraket2011  
> Kontakt

Lördag den 24 september
09.30–09.45 Inledning.

09.45–10.15 Dr Cecilie Carlsen, Universitetet  
 i Bergen. Utenlandske studenters suksess 
 – hvilken rolle spiller språkferdighetene?

10.15–10.45 Lektor Karen Lund, Danmarks Pæda- 
 gogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, 
 Köpenhamn. Språkliga utmaningar i den  
 akademiska diskursen.

10.45–11.15 Kaffe.

 Postersession där varje högskola kan presen- 
 tera sina kurser. Förlag med bokbord.

11.15–12.15 Temakollokvier, parallella:

 a) Mottagning och antagning av inter-  
 nationella studenter

 b) Skrivande inför akademiska studier

 c) Nätkurser och webbresurser.

12.15–13.15 Lunch.

13.15–14.15 Temakollokvier, parallella: 

 d) Bedömning av muntlig färdighet

 e) Nybörjarundervisning

 f) Lärarkompetens och kompetensutveckling.

14.15–14.30 Avslutning med boklotteri.

Eventuella uppdateringar av programmet:
www.nordiska.su.se/svenskaspraket2011   
> Program

Med svenska språket som redskap för akademiska studier
– hur möter högskolan internationella studenters behov?

Institutionen för  
nordiska språk


