
 

Är du lärare i engelska, moderna språk eller svenska som andra språk? 

Språklärarna i Uppsala och Poesi utan gränser inbjuder till en inspirerande föreläsning/workshop 
ledd av Olle Linge under rubriken 

Spel i undervisningen – kommunikation och motivation 

Att spel kan vara underhållande är de flesta överens om, men det är också ett sätt att träna på språket 

genom att faktiskt använda det snarare än genom att fokusera på nedskrivna dialoger och 

språkövningar. Och den positiva energin från spel kan bidra till elevernas lärande. Olle Linge kommer 

att belysa detta både genom föreläsning och praktiska aktiviteter.  

Olle Linge är universitetsadjunkt i moderna språk och kinesiska på Fortbildningsavdelningen vid 

Uppsala Universitet. Han har en lärarexamen i kinesiska och engelska.  

Mötet innebär också kick-off för årets upplaga – den elfte i ordningen! - av Poesi utan gränser. Vi 

delar ut mappar med lärarhandledning och all övrig information som behövs om Poesi utan gränser 

samt kompletterar förra årets mappar med bland annat färskt kalendarium. För du vill väl låta dina 

elever vara med och tävla med dikter som de skrivit själva på ett modernt språk eller på sitt 

modersmål? Så här skrev en elev som varit med i Poesi utan gränser i mars 2019:  

Jag heter Astrid och går på Katedral med franska som modernt språk. Jag vill bara tacka för att jag fick 

delta i tävlingen i konserthuset. Det var intressant att höra allas dikter på de olika språken!  

Marie-Louise Stoltz, lärare i förberedelseklass, beskriver Poesi utan gränser så här:  

Det är ett fantastiskt arbete! Våra nyanlända elever kan delta på samma villkor och ges dessutom 

möjlighet att uttrycka sig fritt eftersom de skriver på sitt starkaste språk. De får sedan ta hjälp (...) med 

den svenska översättningen. Arbetet är mycket språkutvecklande och har gott stöd i kursplanerna  

Vi träffas på Lundellska skolan, Lägerhyddsvägen 36 (i Ulleråkersområdet) torsdag den 14/11 

klockan18. Vi bjuder sedan på en lätt buffé. Obligatorisk anmälan till Birgitta Milbrink, 

birgittamilbrink@hotmail.com senast den 11/11. Glöm inte att ange om du stannar på buffén. 

 


