SPRÅKLÄRARNAS RIKSFÖRBUND KRONOBERG SPRÅKINSPIRATIONSDAG
i samarbete med Linnéuniversitetet och Kalmar Växjö Språklärarnätverk
för språklärare på grundskola och gymnasium
och lärarstudenter
28 September 2022
Linnéuniversitetet Växjö
Årets Språkinspirationsdag©️ bjuder på teman om
interkulturell kommunikation och de nya läroplanerna.
8.00–8.30

Välkomna alla!

8.30–10.00

Keynote

Julien Bourelle – How Culture shapes behaviour. Föreläsning om vad man bör
tänka på när man kommunicerar med någon från en annan kultur och hur kultur
påverkar vårt beteende och vår kommunikationsstil. (Sal Wicksell)

10.00–10.30

Fika (ingår) och bokförlagsbesök

10.30–11.30

Emil Tyberg – De nya läroplanerna. Föreläsning om vad som är nytt och värt att
tänka på i de nya läroplanerna. (Sal Wicksell)

11.30–13.00

Lunch (bokas/betalas själv i en av LNU:s restauranger)
https://www.hors.se/vaxjo/17/3/restaurang-kristina/#:~:text=Mitt%20p%C3%A5%2
0campus%2C%20vid%20sj%C3%A4lvaste,med%20nya%20r%C3%A4tter%20var
je%20dag

Workshops

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

13.00-14.15

Engelska Interkulturell kommunikation – Oskar Rydblom (Sal K1081)
Franska Nya läroplanerna – Kirsten Husung (Sal K2054)
Spanska Nya läroplanerna – Emma Magnusson (Sal K1212)
Tyska Nya läroplanerna – Christina Rosén (Sal K1213)

parallellt

Registrering och bokförlagsbesök

(K-Huset)

14.15–14.45

Fika (ingår) och bokförlagsbesök

14.45–16.00

Engelska Nya läroplanerna – Emil Tyberg (Sal K1081)
Franska Interkulturell kommunikation – Kirsten Husung (Sal K2054)
Spanska Interkulturell kommunikation – Emma Magnusson (Sal K1212)
Tyska Interkulturell kommunikation – Christina Rosén (Sal K1213)

parallellt

Avgift

För medlemmar i språklärarnas riksförbund: 400 SEK
För icke medlemmar: 800 SEK
Bli medlem i språklärarnas riksförbund på:
https://spraklararna.se/medlemskap/#medlemsansokan

Anmälan till Språkinspirationsdagen 2022 är senast 15 september

Anmäl dig här!
WELCOME! BIENVENUE!

BIENVENIDOS! ようこそ! WILLKOMMEN!

Julien S.
Bourelle

Julien Bourelle är en föreläsare och författare som arbetar med
kommunikation mellan kulturer. Ursprungligen från Québec och med franska
som modersmål är han sedan 2009 bosatt i Norge. Han har jobbat med
interkulturell kommunikation i drygt 10 år och föreläst för organisationer som
NATO, Geberit, PWC, m.fl. Han spenderar en stor del av sin tid som
internationell föreläsare, med välkända TED talks och ett antal framträdanden i
Norsk TV, bland annat på talkshowen Lindmo. Han är också författaren bakom
bästsäljarna “The Social guidebook to Norway” och “The Swedes”.
https://www.juliensbourrelle.com/

Emil
Tyberg

Emil Tyberg är universitetslärare i engelska med inriktning mot språkdidaktik.
Han har de senaste 15 åren specialiserat sig inom områden som bedömning,
betygsättning och verksamhetsförlagd utbildning. Inför de nya läroplanernas
införande 2011, var Emil med och författade kurs- och ämnesplanerna i
engelska, moderna språk och teckenspråk för hörande. Han har under flera år
arbetat med skolutveckling på såväl lokal som nationell nivå inom bland annat
Skolverksprojekt som Samverkan för bästa skola.

Kirsten
Husung

Maîtresse de conférences en littérature francophone, membre du Linnaeus
University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies. Ses
intérêts principaux portent sur les littératures francophones et maghrébines
écrites par des femmes, les théories du sujet et du genre. Dans le domaine de
la didactique Français langue étrangère (FLE) ses recherches portent sur
l’enseignement de la littérature francophone pour promouvoir la compétence
des élèves quant à la diversité culturelle. Elle donne des cours de littérature,
théories littéraires, écriture académique et de didactique, entre autres dans le
Nordic Master Programme for Foreign Language Teachers.

Emma
Magnusson

Soy Emma Magnusson y trabajo como directora de estudios y profesora de
español en la Universidad de Linneo. Acabo de publicar la tesis de
licenciatura "Sí, tengo nuevas ideas" que es un estudio acerca de lectura de
literatura, interacción grupal y criticidad en estudiantes suecos de ELE a nivel
universitario. Actualmente estoy haciendo la segunda parte del doctorado en
la Universidad de Gotemburgo, trabajando con un proyecto de investigación
que tiene que ver con lectura de ficción, discusión grupal y reflexión crítica en
estudiantes universitarios de español en Suecia.

Christina
Rosén

Christina Rosén ist seit 2006 Dozentin für Deutsch (Sprachwissenschaft) an
der Linnéuniversität in Växjö, Schweden. Nach ihrer Ausbildung zur Englischund Deutschlehrerin promovierte sie 2006 an der Universität Lund mit einer
Arbeit zur Informationsstrukturierung in Texten schwedischer Deutschlerner
mit dem Titel „Warum klingt das nicht Deutsch?“. Schwerpunkte in der Lehre:
Deutsche Grammatik, Übersetzung und Sprachdidaktik.
Forschungsschwerpunkte: Zweitspracherwerb, Informationsstrukturierung in
L2-Texten, Digitalisierung des Sprachunterrichts in der Schule. Zusammen mit
Christine Fredriksson (GU) ist sie Koordinatorin für das Modul in der
Lehrerfortbildung „Skriftlig produktion och interaktion“, Språksprånget.

Oskar
Rydblom

Oskar Rydblom is an upper secondary school teacher at Katedralskolan in
Växjö and a former lecturer at Linnaeus University Växjö/Kalmar and
University College Sjaelland in Roskilde. As such he has taught a number of
courses at high school and university level related to English, Japanese and
Linguistics; including a course in intercultural communicative competence for
teacher trainees in Denmark. He is particularly interested in language, culture
and sociolinguistics, which are recurring themes in his teaching.

För frågor eller ytterligare information kontakta oss på E-mail:
sprakinspirationsdag@gmail.com
Hemsida: https://spraklararna.se/lokalforening-kronoberg/

