
 
 

 

 

 

Kurser och aktiviteter vårterminen 2019 

 

 
 

 

Poänggivande kurser 
Fortbildningsavdelningen erbjuder flera poänggivande fristående fortbildningskurser för lärare i språk. 

Samtliga kurser är antingen helt nätbaserade eller nätbaserade med ett fåtal träffar. Sen anmälan sker 

via Antagning.se från 14 december 2018. Läs mer om kurserna på vår webbsida http://www.fba.uu.se/. 

 

Fortbildningar för alla språklärare 
En del av vår verksamhet riktar sig till språklärare i allmänhet. Till våren erbjuder vi bland annat 

följande kurser och aktiviteter: 

 Fokus på IKT i språkundervisningen - 7,5 hp, nätbaserad med en träff i Uppsala 

 Digitalisering i språkundervisningen – Seminarieserie, nätbaserad  

 Språkdidaktiska seminarier – Seminarieserie, nätbaserad 

Engelska 

För lärare i engelska i åk 4-6 erbjuder vi följande: 

 Engelska för lärare i åk 4-6: En brygga till internationalisering – 7,5 hp 

 Engelska för lärare i åk 4-6: Språkkunskap, didaktik och lärarskap – 7,5 hp 

 Nätverksträffar för förstelärare i åk 1-6 – Halvdag i Uppsala 

 English for young learners: current thinking and research – Seminariedagar 

Tyska 

För lärare i tyska finns: 

 Att undervisa i tyska - i en skapande och föränderlig miljö – 7,5 hp, nätbaserad 

Utöver detta planerar vi även aktiviteter kring sociala medier och digital verktyg i språk-

undervisningen samt läsecirkel kring olika slags texter. 



 
 

Kinesiska 

Under våren och sommaren erbjuder vi en kurs och två seminarieserier för de som är intresserade av 

kinesiska som skolämne: 

 Att undervisa kinesiska: teori och praktik – 7,5 hp sommarkurs, nätbaserad 

 Utmaningar och dilemman i kinesiskundervisningen – Nätbaserad seminarieserie  

 Möjligheter till inlärning: Undervisningsmaterial och klassrumsaktiviteter – Nätbaserad 

seminarieserie med utgångspunkt i konkret material och praktiska aktiviteter 

Besök gärna vår sida för lärare i kinesiska på fba.uu.se/kinesiska! 

Spanska 

Lärare i spanska har ett stort nätbaserat kursutbud på FBA under våren: 

 Spanska för lärare i åk 7-9: delkurs 1, 2 och 3 – 22,5 hp, ingår i lärarlyftet II 

 Spanska som skolämne - teori och praktik - 7,5 hp, fristående kurs 

 Modern spanskspråkig litteratur och film i spanskundervisningen - 7,5 hp, fristående kurs 

 Grammatikens roll i spanskundervisningen: teori och praktik - 7,5 hp, fristående kurs 

Dessutom anordnas Spansklärardagarna 1-2 februari 2019. 

Franska 

För lärare i franska erbjuder vi under våren 2019 följande: 

 Frankrike idag: Kultur och samhälle i franskundervisningen – 7,5 hp, nätbaserad 

 Cercle de lecture en français – Bokcirkel 

 Les médias sociaux en classe de français - En serie korta nätbaserade föreläsningar om hur 

man kan använda sociala medier i språkundervisning 

Studiehandledning på modersmål 

Vi fortsätter att erbjuda våra efterfrågade kurser och aktiviteter för studiehandledare, nu också helt 

eller delvis nätbaserat. Här är några exempel på verksamhet för våren 2019: 

 Språk bygger broar – Föreläsningar och diskussionsseminarier, nätbaserad 

 Studiehandledning som brygga till lärande – Fortbildningsdag  

 Studiehandledning i praktiken – Workshop-serie för ämneslärare och studiehandledare 

Modersmål 

För lärare i modersmål erbjuder vi till våren: 

 Att undervisa i modersmål - i klassrummet och på distans - 7,5 hp, nätbaserad 

 

 

Alla våra fortbildningar är avgiftsfria 

Välkommen till vår webbsida http://www.fba.uu.se/ 

Glöm inte att anmäla dig för vårt nyhetsbrev! 
 


