SPRÅKLÄRARNAS RIKSFÖRBUND KRONOBERG SPRÅKINSPIRATIONSDAG©
i samarbete med Linnéuniversitetet och
Kalmar Växjö Språklärarnätverk
för språklärare på grundskola och
gymnasium och lärarstudenter
2 oktober 2019
Linnéuniversitetet Växjö
Årets Språkinspirationsdag© bjuder på
temat ‘film och det visuella i undervisningen’.
8.00–8.30

Välkomna alla!

8.30–9.45
Sal K1011V
Wicksell

Keynote Speaker Patricia Diaz Digitala verktyg för en elevaktiv språkundervisning
Föreläsning behandlar utmanande frågor om undervisningskvalitet med fokus på visuella
material. Diaz är språklärare, pedagogisk utvecklare på KTH, föreläsare och författare till
“Webben i undervisningen” (2012), “Arbeta formativt med digitala verktyg” (2014) och
“Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning” (2019). Hon har skapat material till
Skolverkets Lärportalen, är ämnesansvarig för spanskan i det digitala läroverket Loops
och pedagogiskt ansvarig för IT-klubben. Under hösten 2019 är hon även programledare
för UR:s program “Lärlabbet”.

9.45–10.15

Fika (ingår) och bokförlagsbesök

10.15–11.30

Patricia Diaz D
 igitala verktyg för en elevaktiv språkundervisning (fortsättning)

11.30–13.00

Lunch (bokas/betalas själv i en av LNU:s restauranger)
https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/stod-och-service/mat-och-fika/

Workshops

13.00–14.15 • Fika (ingår) och bokförlagsbesök 14.15–14.45 • 14.45–16.00

13.00-14.15

Engelska Sal K1011V Wicksell
Johan Nord & Ellinor Svensson L
 iving images - how to make content, form, and
language relatable for young people. We use our collegial working in developing themes
and methods with film and other media to enhance the experience of stories, news, and
other content. We present our strategies and tools and immerse workshop participants in
creating new angles on shared themes. Nord & Svensson work at Kungsmadsskolan.

parallellt

Registrering och bokförlagsbesök Hus K Sal Wicksell

Franska Sal K1076V
Nicolas Jonchère Les films en classe de langue : créer et comprendre. Outils, astuces et
activités pour motiver les élèves. Professeur de français et d’histoire au lycée de
Hvitfeldtska à Göteborg. Responsable de la section française.Ecrivain de manuels
scolaires pour la maison d’édition Liber: Escalade 3 et 4, Mais oui 5, Escalade civilisation,
Exercices autour des films.
Spanska Sal K1082V
Celia Carracedo CINE: Lengua, cultura y emociones en el aula de segundas lenguas.
Todo producto audiovisual es un hecho cultural en si mismo, creado en un contexto
concreto que lo hace único, utilizando una forma propia de interpretar los
comportamientos, los hechos y la historia que narra. Cualquier producto audiovisual
aporta muchísima información lingüística, cultural y emocional. Lectora de español en la
Universidad China de Hong Kong. En 2017 terminó su doctorado con la tesis entitulada:
“Integración de Lengua y Contenido: organización e intervención didáctica de un curso
sobre cine en español en entornos universitarios de Hong Kong”. Tiene también un
postgrado especialista en “Historia y Estética de la cinematografía” de la Universidad de
Valladolid.

13.00-14.15

fortsätter
parallellt

SvA Sal K2054V
Jessica Karlsson Historieberättarna—ett språköverskridande berättarprojekt Karlsson
delar med sig av Historieberättarnas språköverskridande arbetsmetod. Inspireras av filmer
som används i arbetet, kreativa resultat ifrån olika projekt och exempel på hur kultur kan
verka för integration och inkludering. Karlsson har många års erfarenhet av filmpedagogik
och filmpedagogiska processer, och hon har bland annat arbetat för Fanzingo, Film
Stockholm och Filmcentrum. Sedan 2015 är hon projektledare för föreningen
Historieberättarna, och brinner för ungas rätt till berättande och kulturutövning.
Tyska Sal K1043V
Christine Becker Ästhetisch-kulturelles Lernen: Wie kann man im Deutschunterricht mit
Bildender Kunst arbeiten? Becker ist universitetslektor an der Universität Stockholm. Sie
forscht zu fachdidaktischen Fragen und war lange Jahre als Lehrerfortbildnerin für u.a.
das Goethe-Institut tätig. Ausgehend von den schwedischen Lehrplänen für Modern språk
erhalten die Teilnehmer/-innen unterrichtspraktische Vorschläge, wie man mit Bildender
Kunst im DaF-Unterricht arbeiten kann, und zwar sowohl im Rahmen längerer Projekte als
auch in kürzen Aufgaben und Übungen.

14.15–14.45

Fika (ingår) och bokförlagsbesök.

14.45–16.00
parallellt

Engelska Sal K1011V Wicksell
Johan Nord & Ellinor Svensson L
 iving images - how to make content, form, and
language relatable for young people.
SvA Sal K2054V
Jessica Karlsson Historieberättarna—ett språköverskridande berättarprojekt.

Språkinspirationsdag© 2019: SpråkRixKronoberg har härmed nöjet att presentera vårt
samarbete med Linnéuniversitetet och Kalmar Växjö Språklärarnätverk.
Flera bokförlag har utställning!
Anmälan och deltagaravgift: 350kr för SR-medlemmar, 750kr för icke medlemmar,
gratis för lärarstuderande och pensionärer.
Bli medlem i god tid www.spraklararna.se (250kr) och spara pengar!

Anmälan till Språkinspirationsdag görs senast 15 september här:
Anmälan 20191002
(uppdaterad länk)
Frågor sprakinspirationsdag@gmail.com
SPRÅKLÄRARNAS RIKSFÖRBUND KRONOBERG SPRÅKINSPIRATIONSDAG
i samarbete med Linnéuniversitetet och Kalmar Växjö Språklärarnätverk
LNU Karta
https://medarbetare.lnu.se/globalassets/dokument---gemensamma/lokal--och-serviceavdelningen/camp
uskartor/karta_vaxjo_2019.pdf
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