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The Plan

• List of Difficult Words
• The Reds
• The Yellows/Ambers
• The Greens
• If Time, Quiz Time…!!!



anknytning
ansvarig
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avveckla
bemötande
bredd och spets
dialog
expediera (beslut)
fortbildning
fördjupning
föredragande/föredragning
förhållningssätt/förhålla sig till
förutsättningar
gemenskap
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insatser
kompetensförsörjning

kraftsamla/kraftsamling
meriteringsbehov
mötesplats
profil
redogöra för
remiss/remittera
samarbete/samverkan
spikblad/spikning
synliggöra/synliggörande
underlag
uppdrag
utgångspunkt
utifrån
utveckla
utövning
verksamhet
villkor

The List

The Question Is… which 
Difficult Word appeared most 
frequently in the word lists 
ELPS:ers sent to me?

The Answer Is…

VERKSAMHET
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The List

• ange
• avse
• besluta(d)
• chef
• dörrskylt
• ersättning
• fastställa
• framstående
• handläggare
• inför
• kollegium
• kvalitetssäkra ngt
• meriterande/särskilt 

meriterande

• omvärldsbevakning
• praktiknära
• profilering
• på gång
• satsning/satsa
• ta fram
• tillika 
• utarbeta
• utbildningsledare
• utgå ifrån
• utredare
• värden vs värderingar

A Few More – For Another Time
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The List – The Reds



Verksamhet (April 2020 ELPS Forum)

På svenska… In English…
Om praktisk/laborativ verksamhet ska förekomma bör 
det ske i mindre grupper.

If there are to be practical elements/labs, these need to be in 
small groups.

Verksamheten kommer att fortsätta som vanligt. Activities will continue as usual.

Detta bidrar till att skapa en verksamhet och arbetsmiljö 
som präglas av öppenhet och kreativitet.

This helps to create a work environment brimming with
openness and creativity. (simply omitted)

Detta är ett bra exempel på den forskning som är en del i 
vår verksamhet.

This is a good example of the research that forms part of core
operations.

Rådet ska se till att arbetet utgår från verksamhetens 
behov.

The Board will help ensure that the work is based on the 
needs of the organisation.

Stödfunktioner ska svara mot verksamhetens behov. Support functions will meet the University’s needs. 

Verksamheten har utvecklats från fysisk plats till en 
resurs som nås överallt ifrån.

The library has evolved over the years from a physical place to 
a resource that can be accessed from anywhere.

(Core) Operations. Activities. Organisation. Elements. Sometimes the specific English noun.



Förutsättningar

På svenska… In English…
Förutsättningar för att bygga upp en framgångsrik 
verksamhet är ytterst små.

The chances of building a successful organisation are very
small.

Förutsättningar och avgränsningar i projektet Framework and Limitations of the Report
Heading in a report

Det ska finnas goda förutsättningar för lärare att tillämpa 
sin forskning.

Teaching staff will have good opportunities to apply their
research.

Den person som har förutsättningarna att utveckla rollen 
är den vi vill anställa.

The person who has what is needed to develop the role is the
one we will employ.

Ska vi kunna utforma en politik som möter människors 
varierande förutsättningar måste vi lyssna till fler 
informationsflöden.

If we are to design a policy that meets people’s different 
situations, we have to listen to more than just one information 
flow.

Om det inte finns förutsättningar att arbeta hemifrån, 
behöver arbetsgivaren anpassa kontoret så att vi kan 
arbeta där.

Suggestions?

Chances. What is needed. Requirements. Prerequisites (?). Opportunities. Situations. Necessary 
Conditions. Climate. Ability. Circumstances. Position. Playing field.



Förhållningssätt/förhålla sig till

På svenska… In English…
Vi ska dock förhålla oss till deras rekommendationer kring 
social distansering.

However, we will work according to their social-distancing
recommendations.

De ska kunna: 
visa en förmåga att presentera och argumentera för egna 
resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett 
konstruktivt sätt.

They will be able to:
demonstrate the ability to present and argue for their own
results and relate to scientific criticism in a constructive way.

Jag anser, i motsats till mer radikala förhållningssätt, att 
alla tre är nödvändiga.

Contrary to certain more radical views, I believe that all three 
are necessary. 

Deras förhållningssätt är inte uppskattat av alla. Their conduct is not appreciated by everyone.

Studenten ska visa ett självständigt förhållningssätt till 
arbetsuppgifterna samt identifiera och förhålla sig till 
olika problem som kan förekomma

(syllabus)
Suggestions?

Approach. Work. Relate to. Conduct. View.



Uppdrag (also included På uppdrag)

På svenska… In English…
I huvudsak ska lektorn ägna sig åt ämnets uppdrag 
inom lärarutbildningens olika program. 

The lecturer will be primarily occupied with the subject’s
courses in the various Teacher Education programmes.

De har i uppdrag att utreda… They have been commissioned with the assignment of
analysing…

Det är ett universitetsövergripande uppdrag. University-wide assignment

Forskaren har i uppdrag att komma med resultat. The researcher has the task of producing results.

Skolans uppdrag avseende barnens lärande är att… Suggestions?

Det görs på uppdrag av Skolverket.
På uppdrag av rektorn.
För tjänsteresor på uppdrag av vårt universitet

Done upon assignment by SNAE. (assigned by)
Commissioned by the Vice-Chancellor
For business travel assigned by our university

Task. Assignment. Mission. Commitment. Charge. Commission. 



Utgångspunkt

På svenska… In English…
Utgångspunkten för riktlinjerna är UHR:s
rekommendationer från 2008.

The guidelines are based on UHR’s recommendations from 
2008.

Utgångspunkten för den nya agendan är att minskning
av fattigdom är möjlig om…

The starting point of the new agenda is that poverty reduction
is possible if…

Studenten ska visa sin förmåga att planera 
undervisningen med utgångspunkt i teorier.

Students will demonstrate the ability to plan their teaching with
a basis in theory.

Utgångspunkten är rimligen att fastställa innehållet i 
den praxis som fyller det tomrum som lagstiftaren
lämnat öppet.

It seems reasonable to start by establishing what has been done
in practice to fill the gap left by the legislation.

Utgångspunkten för denna Facebook grupp är oftast 
västerländsk, men undantag finns.

Suggestions?

Utgångspunkterna är dock klara: verksamheten i Visby 
ska vara starkt integrerat i lärosätets strukturer.

The fundamentals, however, are clear: activities in Visby will be 
firmly integrated in institutional structures.

Utgångspunkten för bedömningen är rapporten. Suggestions?

Based on. Starting point. Basis. Point of departure. (this) starts out from. The fundamentals.



Utifrån

På svenska… In English…
Studenten ska kunna
- diskutera kursinnehållet utifrån ett vetenskapligt 
förhållningssätt.

Students will be able to
- discuss course content while adopting a scientific approach.

Utifrån tillgängliga data kan vi konstatera att… In view of available data, we can establish that…

Utifrån rådande situationen, behöver vi ställa in detta 
evenemang.

In light of the prevailing situation, we will need to cancel the 
event.

De ska visa förmåga att reflektera över den egna 
utvecklingen till lärare utifrån ett teoretiskt perspektiv.

Suggestions?

Based on. With a basis in. In view of. In light of.
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The List – The Yellows/Ambers



Anknytning (Feb 2020 ELPS 
Forum) (UHR 
forskningsanknytning = research 
basis)
connection, ties, linkage, links

Programmet har en väldigt tydlig anknytning till industrin.
… forskningsanknytning i utbildning / Forskningsanknuten utbildning är ett mångfacetterat begrepp.
Ett ämne med anknytning till den egna forskningen.
Connection – often sounds wrong?

Avstämning 
Meeting, briefing

Fakulteten har avstämning om coronaläget kl. 9 varje morgon.
Meeting sounds too formal? Another word for meeting – informal meeting? Briefing?

Fortbildning
in-service training, professional
development, continuing
professional development (CPD)

Det handlar om fortbildning av lärare för grundutbildning.
Fortbildning för personal
any other way to express this? Competence development – is that okay? (UHR – Continuing Professional
Development – CPD – is this a recognisable phrase? what about the acronym?)

Fördjupning
advancement, enhancement, 
augmentation, intensification

Skolan har ett ansvar för forskning inom området genom fördjupning av det konstnärliga perspektivet.
deepening” can be used – may not feel natural; often occurs in EU texts (deepening of relations/cooperation) 

Gemenskap
togetherness, unity, community

En studie av gemenskap och samhörighet
Jag längtade efter den gemenskapen, känslan av att vi hörde ihop.
Högre utbildning blir en kravlös gemenskap.

Genomsyra
permeate, run through, 
characterise, inform, colour

En strävan efter kvalitet ska genomsyra vår skola.
Låt kunskapen genomsyra våra liv.
Dessa fyra perspektiv ska genomsyra all lärarutbildning.
Han har låtit konflikten genomsyra relationen till Y.

Gestalta/gestaltande
represent, creative

Gestaltande övningar av färglära i stickat. Creative exercises in colour theory for knitwear.

Insatser
contributions, efforts, activity

En viktig insats skulle vara att öka finansieringen till universiteten.
Detta är ett uttryck för högskolans uppskattning av hennes framstående insatser för högskolans verksamhet.



Kompetensförsörjning Recent ELPS forum discussion: accepted phrase is skills supply (skills provision also readily used).
Suggested alternative ”access to talent”. HR concept is ”talent management” (acronym TM). 
”talent/skills/staff [take your pick] recruitment, retention and development”

Mötesplats
venue, meeting point/place

Karriärcentrum erbjuder mötesplatser som Campusmässan och Karriärveckan. (abstract)
Vi har inte koll på alla lärosalar och mötesplatser. (physical)

Profil Is there an alternative translation that isn’t ”profile”? 
Universitetets visuella profil – the University’s visual identity
Föreståndarens profil: Person specification for the role of Principal

Remiss/remittera
refer, referral, referred to

Ett förslag har gått på remiss till fakulteter, och remissvaren har beaktats.
A draft was referred for consideration by faculties, and the referral responses have been taken into account.
Förslaget går ut på remiss till de fackliga organisationerna.
The proposal will be sent out for consideration and comments to the unions.

Samarbete/samverkan
(March 2018 ELPS Forum)

Third-stream activities; external engagement; collaboration if it really is external; outreach; public outreach

Synliggöra/synliggörande
show, outline, make 
apparent/clear, visible

Kartläggning och synliggörande av dansen i svenska skolor har genomförts.
Vi vill synliggöra kompetenser hos våra medborgare.
Doesn’t ”make visible” sound wrong?

Utveckla
(Sep 2019 ELPS Forum)

First thought: develop. Often a euphemism for förbättra. Sounds judgemental ?? Enhance as an alternative.

Utövning (myndighetsutövning)
exercise of public authority,
official task

Som exempel på myndighetsutövning inom Stockholms universitet kan nämnas beslut om antagning till utbildning, 
examination och tillgodoräknande av kurser.

Villkor
conditions (often used)

Barndomens förändrade villkor – Förutsättningar för barns lärande i en ny tid (Skolverket publication)
Barnens villkor för lärande
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The List – The Greens

What do you do in a table? For example…

Steg Ansvariga

1. Uppföljningsuppdraget formuleras Fakultetsnämnden

2. Planeringsmöte (inklusive upprättande av 
tidsplan) med prefekt och institutionens 
samordnare för uppföljningen genomförs

Universitetskansliet



Is There Time for Quiz Time?



Fråga 1: Sitter med skägget i brevlådan a. Caught doing something bad
b. Caught being nosey/too curious
c. Nice way of telling somebody it’s time for a shave

Fråga 2: Det ligger en hund begraven a. There is information they are not telling us
b. There is something strange going on here
c. Something needs a good cleaning

Fråga 3: Ingen ko på isen a. It’s all a load of nonsense anyway
b. There’s no need to worry at all
c. You have way too little to do

Fråga 4: Gör en höna av en fjäder a. Be sure to be resourceful
b. Make yourself at home
c. You’re making something bigger than it is 

QUIZ TIME



Thank you!

Hope this helped!

And just remember to
tell yourself…
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