
 

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

 
för språklärare på grundskola och gymnasium 

och lärarstudenter 
 30 september 2020  

  Linnéuniversitetet Växjö 
https://lnu-se.zoom.us/j/66809174771 

 
Årets Språkinspirationsdag©  bjuder på temat  

Skriftlig Produktion och Interaktion. 
 

9.00–9.30 Välkomna alla till Språkinspirationsdag©   2020 på distans! 
 
Vi befinner oss under våren 2020 i en extraordinär situation med anledning av 
de nödvändiga restriktioner som införts i spåren av Covid-19s framfart. 
Styrelsen för Språklärarnas Riksförbund Kronoberg har fattat beslutet att 
verksamheten inte ställs in utan erbjuds på distans, och är tacksam att 
Linnéuniverstitetet kan erbjuda en annorlunda språkupplevelse. 
 
Vi får ta del av spännande samtal om vår undervisning och tillsammans kreativt 
stödja vår passion för språk! 
 
Mellan 9.00-9.30 har ni möjlighet att ‘checka in’ i vårt Zoom ‘Väntrum’. Anmälda 
deltagare kommer släppas in och föreläsningen startar kl. 9.30.  
Länk:  https://lnu-se.zoom.us/j/66809174771 

9.30–10.15 
Keynote  
 

Christina Rosén Skriftlig Produktion och Interaktion 
 
Christina Rosén är lektor i tyska (språkvetenskap) vid Linnéuniversitetet i Växjö 
sedan 2006. Hon har en ämneslärarexamen i engelska och tyska, och 
disputerade vid Lunds universitet 2006 med en avhandling om 
informationsstrukturering i texter skrivna av svenska elever och studenter på 
tyska med titeln ”Varför låter inte det tyskt?”. Hon undervisar främst i tysk 
grammatik, översättning och språkdidaktik. Forskningsområden är 
främmandespråksinlärning (L2), informationsstrukturering i L2-texter samt 
användning av digitala läromedel i tysk och svensk skola. 
 
Rosén har lång erfarenhet av språkundervisning på samtliga nivåer både i 
skolor och på universitet samt på företag. Hon har även varit vetenskaplig 
ledare för Språksprångets modul ”Skriftlig produktion och interaktion”.  

10.15–10.45 Paus (eget fika, gärna med kollegorna på arbetsplats, lite festligt!) 

10.45–11.30 Christina Rosén (fortsättning) 

11.30–13.00 Lunch (gärna med kollegorna, utomhus om vädret bjuder med kort promenad) 

13.00-ca 
14.00 
parallellt 

Diskussionsgrupper, med värd, i olika Zoom ‘rum’. Länkar till dessa rum skickas 
under dagen.  
 

https://lnu-se.zoom.us/j/66809174771
https://lnu-se.zoom.us/j/66809174771


 

Engelska, Franska, Spanska, Tyska 
 
Vi är tacksamma om ni fyller i vår utvärdering! 
https://forms.gle/ZXDnSDsDJerdmjW69  

 
SpråkRixKronoberg har härmed nöjet att presentera vårt samarbete med Linnéuniversitetet och 

Kalmar Växjö Språklärarnätverk. Vi återkommer med information om möjlighet att bokförlag 
deltar på distans detta år. 

 
Anmälan och deltagaravgift: Gratis för alla! 

Bli medlem i god tid www.spraklararna.se (250kr) och stöd vårt digitala initiativ! 
Anmälan till Språkinspirationsdag©   2020 senast 20 september på följande länk: 

https://forms.gle/AjP82uq2MdChV2AT8 

Frågor sprakinspirationsdag@gmail.com 
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 
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