
- 1 -

PROGRAM
13.00-13.15  
VÄLKOMMEN
Petra Platen, utbildningsansvarig, hälsar alla välkom-
men och presenterar dagens talare 

13.15-14.00 
JOSEP TROTTA: ”USING POPULAR CULTURE 
FOR PEDAGOGICAL PURPOSES”
Joseph Trotta är docent i engelska och kommer att tala 
om hur man kan integrera material från populärkultur 
för att utveckla elevernas kritiska tänkande och deras 
skriftliga och muntliga språkförmåga. Föredraget 
kommer att hållas på engelska och det finns möjlighet 
för frågor i anslutning till föreläsningen.

14.15-15.00 
EVA-LENA AXELSSON OCH LINDA KARLS-
SON HAMMARFELT: ”VAD BLIR MAN DÅ?”
Eva-Lena Axelsson är studievägledare vid institutionen 
och Linda Karlsson Hammarfelt är docent i tyska. 
Tillsammans ger de kursen “SPL180 Humanisten i ar-
betslivet” och kommer i dagens föreläsning att presen-
tera hur man som lärare kan synliggöra för elever vad 
språkkompetens innebär ur ett arbetslivsperspektiv
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INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH 
LITTERATURER

15.15-16.00 
LINDA FLORES OHLSON: ”ATT DIGITALI-
SERA SPRÅKUNDERVISNINGEN - HUR FÅR 
MAN ELEVERNA ATT INTE SOMNA FRAM-
FÖR SKÄRMEN?”
Linda Flores Ohlson är lektor i spanska, men arbetar 
även med digital utveckling på PIL-enheten vid GU. 
Linda kommer att förklara och visa hur hon jobbar 
med olika digitala verktyg i sin undervisning i spansk 
grammatik. 
Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet 
att ställa frågor 

16.15-17.00 
CHRISTINE FREDRIKSSON OCH CHRISTINA 
LINDQVIST: ”SPRÅKSPRÅNGET - FOKUS 
PÅ SKRIFTLIG PRODUKTION I MODERNA 
SPRÅK”

Christine Fredriksson är lektor i tyska och Christina 
Lindqvist är professor i franska. De har båda varit 
involverade i modulen “Skriftlig produktion och inter-
aktion” som ingår i Skolverkets fortbildningsmaterial 
“Språksprånget”. De kommer att ge en överblick över 
materialet och de olika aspekterna av skriftlig produk-
tion som lärare i moderna språk kan arbeta med i de 
olika delarna i modulen. Utifrån utvalda delar ger de 
även förslag på konkreta arbetssätt. Deltagande lärare 
är välkomna att utbyta ideér och erfarenheter från sin 
egen skrivundervisning i moderna språk.

UTVÄRDERING
Länk till digital fortbildningsdag skickas 
till deltagare efter anmälan.

tisdag 27 oktober 2020

Korsvägen är Göteborgs universitets webbplats med fortbildning för 
lärare och förskollärare: korsvagen.gu.se


