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Hur arbetar vi med skönlitteratur under  
gymnasiets tre svenskkurser?
De tre svenskkurserna på gymnasiet ställer höga krav på elevernas läsning och förmåga 
att ta till sig och analysera skönlitteratur. Tiden som läggs ut på kurserna är knapp och 
eleverna är ofta jämförelsevis ovana vid att läsa längre texter.  Vissa elever uttrycker 
direkt motstånd mot läsningen. Dagens snabba informationssamhälle förstärker delvis 
dessa negativa attityder.

Som en motpol till detta höjs dock röster för att böcker och läsning är viktigare än någonsin. 
Många lärare jobbar hårt med att hitta metoder för att uppgradera skönlitteraturen och 
ge den ordentligt utrymme i svenskkurserna. Valet av texter och arbetet med dem blir en 
viktig didaktisk fråga som diskuteras i olika forum. Vilka texter ska vi läsa och hur kan vi 
arbeta med läsningen i klassrummet för att uppnå de högt uppställda målen samtidigt 
som våra elever kan känna att det är meningsfullt? 

Denna konferens vänder sig både till dig som vill få en djupare förståelse för skön-
litteraturens utmaningar och betydelse och till dig som vill ha tillgång till fler konkreta 
metoder i klassrummet.

Välkommen till vårt andra fördjupningsforum för gymnasielärare i svenska!

Programansvarig: 
Maria Bivesjö
Maria Bivesjö är leg. gymnasielärare, hon har 
behörighet i svenska och psykologi och är dessutom 
förstelärare med inriktning vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. Idag arbetar hon på Klara 
Södra Gymnasium där hon också är arbetslagsledare 
för Sam-Ek-programmen. 

Moderator: 
Ulrika Németh
Gymnasielärare i svenska och svenska som andra-
språk, gymnasielektor i svenska, fil. lic. i läs- och 
skrivutveckling.
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Jenny Edvardsson

Åsa Edenfeldt

Anders Öhman

08.15  Registrering med 
Kaffe/te och smörgås

09.00  Välkommen!
Moderator Ulrika Németh  
hälsar välkommen

09.10  Vad händer med läsningen? 
Anders Öhman
Professor i litteraturvetenskap och litteratur-
didaktik vid Umeå universitet

Anders Öhman är professorn som ibland 
känner sig som Don Quijote när det gäller att 
försvara läsandet av böcker. Hans föreläsning 
utgår från den senaste boken ”Litteraturdi-
daktik, fiktioner och intriger”. I föreläsningen 
kommer han att uppehålla sig vid frågorna: 
Hur läser vi? Vad betyder läsning i digitala 
medier för vår läsförståelse och koncentra-
tionsförmåga? Hur lär man sig att gå in i 
fiktionens värld?

10.00  Lässtrategier på gymnasiet  
– hur och varför?
Åsa Edenfeldt
Ämnesledare och förstelärare i svenska
Täby Enskilda Gymnasium

Åsa Edenfeldt är läraren som blivit riktigt 
i ropet genom sin blogg ”Strategier för lä-
rande” där hon bland annat delar med sig 
av sitt genomtänkta arbete med läsförståel-
sestrategier. Hennes kunskaper kommer se-
nare i år att vara möjliga att få ta del av även 
i bokform. I denna föreläsning kommer Åsa 
beskriva teorierna kring läsförståelsestra-
tegier samt ge några didaktiska förslag för 
läsundervisningen i Svenska 1 i synnerhet.  

11.15  Frukt

11.45  Skönlitteratur i svenskundervis-
ningen – vad ska man välja?
Jenny Edvardsson
Förstelärare i svenska, språkutveckling, IKT 
samt gymnasielärare i svenska och historia
Wendesgymnasiet i Kristianstad
Många är vi som har sett Jenny Edvardsson 
föreläsa om litteratur och slagits av vilken 
enorm källa till inspiration hon är. Här är en 
lärare som håller sig ständigt uppdaterad i 
litteraturutgivningen och som hittar guld-
kornen åt sina elever. Jenny ska i sin föreläs-
ning ge förslag på en litteraturundervisning 
som klarar av att täcka in de breda litteratur-
läsningskrav som ställs, och matcha det mot 
den tid vi faktiskt har. Framförandet kommer 
att beröra centralt innehåll och kunskapskrav 
i kursen Svenska 2 i synnerhet.  

12.45  Lunch

14.00  Hur viktig är skönlitteraturen 
egentligen i dagens samhälle? 
Anna Nordenstam
Professor i svenska med didaktisk inriktning 
vid Luleå tekniska universitet och docent i  
litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet

Anna Nordenstam, arbetar med såväl forsk-
ning som undervisning och handledning på 
lärarutbildningen i Göteborg och Luleå. Den-
na föreläsning kommer innehålla en presen-
tation av hennes egen och andras forskning 
och hon kommer tala om den senaste boken 
”Från fabler till manga 2. Litteraturhistoriska 
och didaktiska perspektiv på ungdomslitte-
ratur” (skriven med Ann Boglind) som släpps 
i augusti 2016.
Under föreläsningen diskuteras de krav 
som ställs på litteraturundervisningen idag 
och hur vi som lärare kan arbeta med skön-
litteratur för att uppgradera snarare än ned-
montera den. Och vad händer med läsningen 
när läraren presenterar mer lättläst skön-
litteratur? 

15.00  Kaffe/te och kaka

15.30  Hur kan vi väcka intresse för 
skönlitteratur och göra läsningen 
meningsfull för eleverna?
Martin Ahlstedt
Förstelärare i svenska och engelska Lindhol-
mens tekniska gymnasium i Göteborg. Utsedd 
till årets svensklärare av Svenska Akademien

Martin Ahlstedt är gymnasielära-
ren som vill slå ett extra slag för 
litteratur och bildning  – särskilt 

för yrkeselever – och kallar litteratu-
rens hotade ställning för ett demokratipro-
blem. Under Martins ledning kommer vi här 
få ett antal förslag, dels på ingångar till även 
de mest ointresserade eleverna, dels på lit-
teraturupplägg utifrån kunskapskraven, med 
särskild tyngd på Svenska 3.

16.00  Summering med moderator

16.30  Avslutning

Anna Nordenstam
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FÖRELÄSARE

Program

Martin Ahlstedt

Läs mer om föreläsarna på  
www.lararfortbildning.se 

Med reservation för ändringar

Årets  
svensklärare 

2016 



 

• A N M Ä L A N •
Konferens Fördjupningsforum för  
 gymnasielärare i svenska 2016 
  
För dig som är Gymnasielärare i svenska

Datum och plats 28 november i Stockholm 
                                                   
Pris 4 900 kr exkl moms.   
 I priset ingår kaffe och lunch.
                                                   
Anmälan och www.lararfortbildning.se 
bekräftelse Anmälan är bindande. Bekräftelse skickas  
 senast tre veckor före konferensen.

Kontaktpersoner Monica Franc, konferenskoordinator
 monica.franc@lararfortbildning.se  
 08-737 68 15
 Lovisa Jansson, projektledare
 lovisa.jansson@lararfortbildning.se

Följ oss på Twitter: #ffsvenska16

eller gilla oss på Facebook

Diskussionerna blev väldigt riktade eftersom 
det var det här konkreta ämnet. Ibland kan 
man få höra en massa floskler under fortbild-
ningskurser, men så var det verkligen inte här. 
Väldigt bra riktat innehåll.

Klara Grede, St Eriks Gymnasium

Generellt mycket bra upplägg på dagen. 
Kompakt och det fanns lagom mycket tid för 
frågor och diskussioner.

Tobias Johansson, Västerhöjdsgymnasiet

Lite mer teori än vad det hade behövt vara, 
men samtidigt så ser jag poängen i det. Det 
gav en fördjupad blick. Eftermiddagen var 
ändå den bästa delen, väldigt konkret.

Sara Kantare, Östra Gymnasiet

DELTAGARE TYCKER TILL
2015 arrangerades Fördjupningsforum för gymnasielärare i svenska 
utifrån frågan: Hur utvecklar vi elevernas vetenskapliga skrivande i  
gymnasieskolans svenskkurser? Så här svarar tre deltagare om vad  
de tyckte om dagen:

Lärarfortbildning AB
Box 120 60  •  102 22 Stockholm
08-737 68 00  •  www.lararfortbildning.se


