
Med svenska språket 
som redskap för akademiska studier

– hur möter högskolan internationella studenters behov?

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 svenskundervisning för internationella studenter bosatta både i och utanför Sverige. 
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En konferens arrangerad av  
Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet och Svenska Institutet

23–24 september 2011 
Stockholms universitet, Frescati 

Antalet internationella studenter som läser  
svenska är mycket stort både i Sverige och  
i utlandet. Vi bjuder in till en konferens om  
kurser i svenska för internationella studenter 
vid lärosäten både i och utanför Sverige. 
Konferensens syfte är dels att klargöra utbild-
ningarnas organisation och innehåll, dels att 
sprida forskningsresultat om målgruppen och 
utbildningarna för att skapa möjligheter till 
samarbete, ny forskning och utveckling.

Konferensen riktar sig till dig som är lärare 
eller forskare i svenska som främmande språk/  
svenska som andraspråk vid universitet och  
högskolor både i och utanför Sverige. Den  
vänder sig dessutom till dig som är besluts-
fattare, internationell samordnare eller utbild- 
ningsadministratör vid universitet och hög- 
skola, eller av annan anledning intresserad och 
engagerad. 

	 •	 Cecilie	Carlsen,	Post	doc.,	Universitetet	 
  i Bergen

	 •	 Gunnar	Enequist,	Utredare,	Analys-	 	
  avdelningen, Högskoleverket 

	 •	 Lotta	Gavel	Adams,	Professor	i	Scandi- 
	 	 navian	studies,	University	of	Washing-	 	
	 	 ton,	Seattle,	USA	

	 •	 Gisela	Håkansson,	Professor	i	ling- 
	 	 vistik,	Lunds	universitet	

	 •	 Karen	Lund,	Lektor,	Aarhus	Univer	sitet

	 •	 Witold	Maciejewski,	Professor	i	allmän		 	
	 	 språkvetenskap,	Warsaw	School	of	Social			
	 	 Sciences	and	Humanities,	Warszawa,	Polen	

	 •	 Catrin	Norrby,	Professor	i	nordiska	språk,			
  Stockholms universitet 

	 •	 Gunlög	Sundberg,	Universitetslektor,		 	
  Stockholms universitet

	 •	 Monika	Wirkkala,	Bitr.	avdelningschef,		 	
  Svenskundervisning i utlandet, Svenska   
  institutet. 
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Temakollokvier

Du är välkommen att bidra genom att hålla en presentation kring något av konferensens 
teman. OBS! Förlängd anmälningstid.

E-posta en titel och en sammanfattning om högst 200 ord senast den 31 maj:  
svenskaspraket2011@nordiska.su.se

Du får veta om ditt bidrag kommer med ca den 10 juni.

www.nordiska.su.se/svenskaspraket2011	>	Program	

Postersession
Varje högskola inbjuds att presentera sina kurser på skärmar. Dessa kommer att vara tillgäng-
liga under hela konferensen, med möjlighet att titta på dem under bl.a. kaffepauser.

Anmälan
Du anmäler dig via	vår	webbplats.	

Konferensen kostar 1 500 SEK om du anmäler dig senast den 31 maj, och därefter 2 000 SEK.  
I	konferensavgiften	ingår	kaffe	och	lunch,	medan	konferensmiddagen	kostar	150	SEK.	Moms	
tillkommer med 25 %.

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

Aktuell information
För senaste nytt om programmet, kontaktuppgifter eller annan information om konferensen, 
besök	regelbundet	vår	webbplats:	www.nordiska.su.se/svenskaspraket2011

Välkomna önskar arbetsgruppen för konferensen

		 •	 Mottagning	och	antagning	av	studenter

	 •	 Skrivande	inför	akademiska	studier

	 •	 Nätkurser	och	webbresurser 

	 •	 Bedömning	av	muntlig	färdighet

			 •	 Nybörjarundervisning

	 •	 Lärarkompetens	och	kompetensutveckling


