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Fortbildning för dig som undervisar i  

SPANSKA
  

Välkommen till en konferens som ger dig både teoretiska och praktiska perspektiv på spansk språkdidaktik 
och forskning! Som spansklärare står du inför utmaningen att skapa en verklighetsförankrad och varierad 
undervisning som ska motivera elevgruppen och bibehålla intresset för språket. Under två dagar får 
du ta del av föreläsningar både på spanska och svenska kring aktuella och intresseväckande områden. 
Konferensen ger dig även en möjlighet att inspireras av andras idéer och goda exempel. 

www.skolporten.se

Konferensen berör bland annat:

n	 Betyg, planeringar, examinationsuppgifter och 
bedömningsmallar i moderna språk.

n	 Utmaning i grammatikundervisningen – hur är det med 
spansk perfekt? 

n	 Lustfylld språkinlärning med hjälp av digitala resurser. 

n	 Spansk prosodi – vilka drag ska vi fokusera på i 
undervisningen?

n	 Varierad språkundervisning väcker elevernas motivation 
till att lära! 

n	 Sociopragmatiska aspekter i spanskundervisningen. 

n	 Väck läslusten med spanskspråkig zombielitteratur! 

På konferensen medverkar:

Patricia Diaz, leg. spansklärare och författare 
Per Måhl, utbildningskonsult 
Berit Aronsson, universitetslektor  
Carlos Henderson, universitetslektor 
Adriana Sturesson, leg. spansklärare 
Linda Flores, universitetslektor 
María Bernal, docent

Missa inte  
boka-tidigt-

pris!
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DAG 1 • ONSDAG 3 OKTOBER

08.30 Registrering med kaffe och smörgås

09.00 Skolporten hälsar välkommen

09.05 Betyg, planeringar, examinationsuppgifter 
och bedömningsmallar i moderna språk

Vad är du som lärare skyldig att göra för att betygen ska bli 
rättssäkra? Och vad behöver du göra för att betygen ska bli 
likvärdiga?

Ta del av ett pass som erbjuder ett helhetsperspektiv på bedömning 
och betygssättning i moderna språk. Betygssättning är en process 
som börjar redan innan den första lektionen och som avslutas 
efter det att den sista lektionen är genomförd. Vilka väsentliga 
frågeställningar och hållpunkter i processen behöver du beakta? 

• Vad menas med examinationsuppgifter och validitet?
• Vad är skillnaden mellan indikatorer och 

kunskapsomdömen? Hur hänger de ihop?
• Vilken information ska en planering i moderna språk 

innehålla för att ge elever den information som skollagen 
kräver och motsvara Skolverkets allmänna råd?

• Vad är skillnaden mellan kunskapsmatriser och 
bedömningsmatriser? Hur kan en uppgiftsspecifik 
bedömningsmall i moderna språk se ut?

• Hur ska kunskapskraven i moderna språk struktureras 
för att säkerställa att examinationsuppgifter och 
bedömningsmallar blir valida?

Per Måhl är i grunden gymnasielärare men arbetar idag som 
oberoende konsult och föreläsare med fokus på bedömnings- 
och betygssättningsfrågor. Han har tidigare arbetat som 
utredare på Skolinspektionen med kvalitetsgranskning av 
betygssättning och varit sakkunnig i politiska utredningar 
kring betyg. 

10.00 Förmiddagskaffe 

10.30 Per Måhl fortsätter sin föreläsning  

11.30 Lunch

12.30 La enseñanza multifacética de lenguas

¿Qué significa tener una enseñanza multifacética? ¿Cómo beneficia 
la motivación de los alumnos? ¿Cuáles son los aspectos a considerar 
en la planeación de temas? ¿Cómo conseguir un balance de 
actividades receptivas, de producción, interacción o realia? Adriana 
Sturesson compartirá sus mejores ideas y consejos para variar la 
enseñanza de lenguas. Presentaré algunos conceptos como: La 
marea, las cadenas, los puentes, las simulaciones y el pasaporte de 
verbos. Mi objetivo es darte inspiración y que ello te motive a motivar 
a tus alumnos a aprender mucho español.

Adriana Sturesson es profesora titular de español en 
Söderslättsgymnasiet y Liljeborgsskolan. Adriana es también 
representante de español en la Asociación de profesores de 
lenguas en Suecia.

13.30 Eftermiddagskaffe

14.00 Vilka drag i spansk prosodi ska vi fokusera 
på i undervisningen?

Svenskspråkigas spanska kännetecknas av några typiska avvikelser, 
särskilt på den prosodiska nivån. Ta del av en föreläsning där dessa 
avvikelser exemplifieras och där vi resonerar kring skillnader mellan 
spanska och svenska som kan leda till missförstånd, framförallt 
på den pragmatiska nivån, när det svenska mönstret förs över till 
spanska. 

Berit Aronsson, universitetslektor i spanska vid Umeå 
universitet. Berits huvudsakliga undervisningsområden är 
spanskt uttal och prosodi, didaktik inom lärarutbildningen 
och IKT-baserad undervisning och lärande. Hennes forskning 
behandlar spanska som främmande språk i en svensk 
inlärarkontext. 

15.00 Kort paus

15.10 ¿Agradecer sin decir gracias…? Aspectos 
sociopragmáticos en la enseñanza del español

El conocimiento pragmático y sociopragmático de la lengua es 
necesario para desenvolverse adecuadamente en español. En 
esta conferencia trataremos temas relacionados con formas y 
fórmulas de tratamiento, actos de habla mediante los cuales 
’hacemos cosas con las palabras’ (saludar, agradecer), y, en general, 
actos comunicativos en los que se han constatado diferencias 
interculturales, como cuando damos consejos, nos quejamos y 
otros actos en que la imagen social de los hablantes puede verse 
amenazada si no se siguen ciertas pautas socioculturales mediante, 
por ejemplo, estrategias de cortesía. 

En una línea de investigación que plantea la necesidad de 
fomentar la comprensión intercultural en la enseñanza de ELE, 
contrastaremos algunas características sociopragmáticas del sueco 
y del español basándonos en ejemplos extraídos de conversaciones 
auténticas. Propondremos también algunas actividades para 
mejorar la competencia comunicativa de los estudiantes. 

María Bernal es profesora titular de la Universidad de 
Estocolmo desde 2010. Es especialista en sociopragmática y 
análisis del discurso; su tesis doctoral trata sobre cortesía y 
descortesía en la conversación coloquial española, aspectos 
que ha estudiado también en diferentes tipos de discursos 
institucionales. 

16.10 Avslutning dag ett



DAG TVÅ • TORSDAG 4 OKTOBER 

09.00 ¿“Ha sido” o “fue”? El Pretérito Perfecto 
Compuesto en la enseñanza del español

La enseñanza del Pretérito Perfecto Compuesto (PPC) en español 
como lengua extranjera plantea algunos desafíos: ¿se dice “Esta 
mañana he visto o vi a Juan”? y ¿está realmente desapareciendo 
el PPC en América? Al mismo tiempo, muchos manuales empiezan 
enseñando el PPC y solo posteriormente enseñan el Pretérito 
Perfecto Simple (“vi”). La pregunta es si este orden se debe al 
parecido con el Perfekt sueco o si creemos que el PPC es el tiempo de 
pasado más común en el mundo hispanohablante.

En esta presentación veremos ejemplos reales de habla y 
analizaremos qué se dice realmente cuando se usa el PPC. El 
objetivo es ofrecer una serie de herramientas teóricas y prácticas 
para poder tomar decisiones a la hora de organizar la enseñanza 
de estos tiempos de manera que refleje la realidad del mundo 
hispanohablante.

Carlos Henderson es profesor titular de la Universidad de 
Lund desde 2011. Investiga sobre la semántica de los tiempos 
verbales y su tesis doctoral trata sobre el Pretérito Perfecto 
Compuesto en Chile, Paraguay y Uruguay.

10.00 Förmiddagskaffe

10.30 El zombi hispano… caminante

En las últimas décadas el género de los cuentos de apocalipsis 
zombi se ha vuelto extremadamente popular. Y no es solamente el 
zombi estadounidense, sino también podemos disfrutar de cuentos 
hispanohablantes de zombis. En español “the walking dead” son “los 
muertos vivientes”, “los cadáveres caminantes” o “los no muertos”, 
y al estudiar el género descubrimos que las culturas de la lengua 
española se reflejan en los cuentos de manera que la realidad 
puede ser estudiada a partir de textos sobre seres ficticios. Podemos 
aprender mucho de una sociedad actual analizando qué es lo que 
hace esta sociedad para asustarse a sí misma.

En la charla presentaré algunos ejemplos concretos y propondré 
formas de trabajar con cuentos zombis para aprender sobre la 
lengua española y las culturas hispanohablantes. 

Linda Flores Ohlson, profesora titulada de español en 
la Institución de Lenguas y Literaturas de la Universidad 
de Gotemburgo. Está actualmente trabajando con un 
proyecto de investigación titulado “Fictional creature 
pronominalization” que se concentra sobre todo en zombis, 
vampiros, troles y hadas. 

11.30 Lunch

12.30 Digitala verktyg som tillgång i 
spanskundervisningen 

Ta del av en föreläsning där praktiknära erfarenheter om elevaktiv 
och formativ språkundervisning presenteras. Med avstamp i aktuell 
forskning och skolans styrdokument presenterar Patricia Diaz hur 
hon använder digitala verktyg för att förbättra och effektivisera 
undervisningen, till exempel genom att synliggöra elevernas lärande 
genom snabba avstämningar, ge återkoppling, öka elevaktiviteten 
samt stimulera och engagera eleverna till fortsatt lärande.  

Utöver flera användbara länkar delar Patricia med sig av olika 
exempel från sin undervisning där digitala verktyg har stöttat 
eleverna i deras lärande. Få inspiration och ta in världen i 
spansksalen!
• Effektiv och lustfylld språkinlärning med hjälp av digitala 

resurser. 
• Konkreta elevexempel – digitala verktyg som lämpar sig väl 

i spanskundervisningen.
• Höj elevaktiviteten genom att kombinera pedagogiska 

tekniker med digitala verktyg.
• Autenticitet i undervisningen - kommunicera med 

omvärlden!
• Sociala medier som både kompetensutveckling och 

tillgång i undervisningen.

Patricia Diaz är spansklärare på Viktor Rydbergs Gymnasium 
i Stockholm, pedagogisk utvecklare på KTH, föreläsare samt 
författare till Webben i undervisningen och Arbeta formativt 
med digitala verktyg. Under 2018 kommer hennes tredje bok 
om digitala verktyg för språkutvecklande undervisning.

13.30 Eftermiddagskaffe 

14.00 Patricia Diaz fortsätter sin föreläsning 

15.00 Konferensen avslutas
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Sagt om Skolportens tidigare konferenser:

”Bästa konferensen jag har gått på som lärare i 
spanska.”

”Otroligt proffsigt anordnat! Programmet var väldigt 
varierande och bra!”

”Mycket bra med forskningsbaserade föreläsningar.”

”Bra upplägg! Trevligt bemötande! Proffsigt och 
kvalitet rakt igenom!”
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Avsändare: Skolporten AB, 118 82 Stockholm
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Läs mer om våra konferenser:  
www.skolporten.se
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ÖVRIG INFORMATION

Datum & plats
3-4 oktober 2018
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning och karta: www.naringslivetshus.se. 
Kommunikationer: närmsta T-banestation är Östermalmstorg 
(röd linje). Det tar ca 20 min att promenera från T-centralen. 

För vem?
För dig som undervisar i spanska på grundskolan och gymnasiet. 

Pris

Boka senast den  
30 juni 

Boka senast den  
14 september 

Ordinarie pris
15 september

1 500 kr  
i rabatt 3 495 kr 1 200 kr  

i rabatt 3 795 kr 4 995 kr

Priserna är exklusive moms och när du har anmält dig skickas en 
faktura.

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och 
eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du 
inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa  
mail fastnar i spamfilter. 

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före 
konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en 
administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar 
före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen 
kan överlåtas till en kollega.

Logi
Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre 
olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med 
vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller
tel 08- 674 18 10. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
Ange kod SKOL

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Mariam Gorji  
076-038 65 48
mariam.gorji@skolporten.se 

Håll dig uppdaterad på skol- och forsknings- 
nyheter och kommunicera med oss via:
Webb:  
www.skolporten.se

Facebook: 
www.facebook.com/skolporten

Twitter:  
www.twitter.com/skolporten 
Börja twittra om konferensen redan idag! 

Nyhetsbrev: 
www.skolporten.se/nyhetsbrev


