
SPRÅKLÄRARNAS RIKSFÖRBUND KRONOBERG SPRÅKINSPIRATIONSDAG 
i samarbete med Linnéuniversitetet och Kalmar Växjö Språklärarnätverk 

 
för språklärare på grundskola och gymnasium 

och lärarstudenter 
 
                  Språkinspirationsdag 2017 
   4 oktober 2017, M Hus Linnéuniversitet Växjö 
 
 

8.00–9.00 
9.00–9.15 

Registrering, kaffe (ingår) och bokförlagsbesök M Hus 
Välkomna alla! (Södra Salen) 

9.15–10.15  Helena Wallberg Bedömning för lärande: fokus på språk (Södra Salen) 

10.15–11.00 Fika (ingår) och bokförlagsbesök 

11.00–12.00 Helena Wallberg Formativ bedömning: fokus på språk (fortsättning) (Södra Salen) 

12.00–13.30 Lunch och bokförlagsbesök (lunch bokas/betalas själv i en av LNU:s restauranger 
https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/stod-och-service/mat-och-fika/ 
-- efteråt ett besök på LNU:s bibliotek eller naturen bjuder på en promenad . . . ) 

Workshops 13.30–14.30   • Fika (ingår) och bokförlagsbesök 14.30–15.00 •      15.00–16.00 

Engelska Chris Allen Mobile Assisted Language Learning (Gymnasiet) (M1049) 

Engelska Mia Smith  Språkundervisning för det tjugoförsta århundradet (Högstadiet) (M1050) 

Franska Simine Djahanpanah Comment enseigner le “bon accent” aux élèves dès le début 
(M1051) 

Spanska Filip Hellberg Compartiré pensamientos sobre las cuatro destrezas (M1052) 

Tyska Goethe Institut, Deutsches Sprachdiplom (M1053) Katharina Buck Aktuelles 
aus dem Goethe-Institut und Graphic Novels im Unterricht Kathrin Drygala de 
Oliveira Die Angebote der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) in 
Schweden und das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz. 

 
Språkinspirationsdagen 2017: SpråkRixKronoberg har härmed nöjet att presentera vårt nya 

samarbete med Linnéuniversitetet och Kalmar Växjö Språklärarnätverk. Hitta rätt: 
https://lnu.se/contentassets/0ab80480caac43f49186e1546cc56fc3/karta_vaxjo.pdf 

 
Flera bokförlag har utställning! 

 
Anmälan och deltagaravgift: 350kr för SR-medlemmar, 750kr för icke medlemmar, 

250kr lärarstuderande och pensionärer. Bli medlem i god tid www.spraklararna.se (250kr) och 
spara pengar! Anmälan till Språkinspirationsdag görs senast 15 september här 

https://docs.google.com/forms/d/1_zaf865wBkKRHIuBXoW60Q9V3ZgPwiaog5tFdfsP2sA/edit  
 

Frågor besvaras av ms.carol.alvin@gmail.com 

mailto:ms.carol.alvin@gmail.com
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SPRÅKLÄRARNAS RIKSFÖRBUND KRONOBERG SPRÅKINSPIRATIONSDAG 

i samarbete med Linnéuniversitetet och Kalmar Växjö Språklärarnätverk 
 

    WELCOME     BIENVENUE     BIENVENIDOS  ようこそ    WILLKOMMEN    добро 
   пожаловать            BENVENUTO              VÄLKOMNA!                  ترحیب 

 

 
Keynote Helena Wallberg Bedömning för lärande/formativ bedömning med fokus på språk 

Helena Wallberg, gymnasielärare i engelska, franska och pedagogiskt ledarskap, 
har en magisterexamen i specialpedagogik. Hon har arbetat som undervisningsråd 
på Skolverket och arbetar som skolkonsult i skolutvecklingsfrågor. Hon håller 
föreläsningar, workshops och handledning på flera skolor. Fokus ligger på ett 
inkluderande arbetssätt som bygger på formativ bedömning och hon har skrivit flera 
böcker kring denna fråga. Ni läsar om Wallberg och hennes arbete här: 
https://specialpedagogen.wordpress.com/about/ 

Engelska 
Gymnasiet 

Christopher Allen Mobile Assisted Language Learning Christopher Allen is senior 
lecturer in English at Linnaeus University in Kalmar. He has worked in Egypt, 
Ethiopia, Lithuania, Poland, Sweden, and the UK. His current areas of interest 
include the use of ICT in language teaching and notions of digital literacy. 

Engelska 
Högstadiet 

Mia Smith Språkundervisning för det tjugoförsta århundradet Mia Smith 
är lärare för grundskolans senare åldrar samt gymnasiet i engelska och tyska med 
en trygg plats på högstadiet. Hon har varit med och startat upp Herrgårdsskolan i 
Göteborg från grunden och brinner för språkundervisning, språkutvecklande 
arbetssätt och IKT som verktyg för att främja undervisningen. 
https://miasklassrum.wordpress.com/ommia/ 

Franska Simine Djahanpanah Comment enseigner le “bon accent” aux élèves dès le début 
Simine Djahanpanah: doctorat, université de Sorbonne, Paris. Enseignante de 
français à l'université de formation des professeurs, Téhéran, maître de 
conférences. Enseignante de français et d'anglais au lycée Växjö Katedralskola et 
collège depuis plusieurs années en Suède. Puplié plusieurs livres et articles et 
traduction de l'anglais et du français. Présidente de Språkläranas Riksförbund 
Kronoberg pendant sept ans, responsable pour la langue française. 

Spanska Filip Hellberg Compartiré pensamientos sobre las cuatro destrezas En Suecia soy 
Filip Hellberg, menos en mi colegio donde hasta mis alumnos de inglés me llaman 
Felipe. Fui durante muchos anos profesor de espanol y inglés en secundria. Estoy 
ahora en el cuarto ao profesor de las mismas asignaturas en la enseanza básica 
del 7-9. 

Tyska Goethe Institut, Deutsches Sprachdiplom Dr. Katharina Buck, Germanistin und 
Sozialwissenschaftlerin, leitet seit 2016 die Sprachabteilung des Goethe-Institut 
Schweden in Stockholm. Kathrin Drygala de Oliveira ist seit September 2016 als 
Fachberaterin in Schweden sowie in Dänemark tätig und betreut die dortigen 
DSD-Partner Schulen. Neben der Koordination der DSD-Prüfungen bietet sie 
landesweite sowie überregionale Seminare zur Lehrerfortbildung an.  
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