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PROGRAM
09.00–09.15 VÄLKOMNANDE

10.45–11.45 GUSTAV SKAR

Ingrid Lindell och Mikael Nordenfors, viceprefekter för svensk(ämnes)lärarutbildningen

«Den norska modellen»: Om skrivpedagogik som fungerar

09.15–10.15 MAGNUS PERSSON
Att läsa runt omkring texten. Om litteraturläsningens början, slut och gränser.
Vad innebär det att läsa runt omkring texten
(ett begrepp jag lånar från författaren Italo
Calvino)? I det här föredraget kommer omkringläsning att belysas genom korta nedslag i några olika exempel: ”Hela staden
läser”-evenemang, retrobibliotek, ett shoppingcentrum, och författarkryssningar. Den
så omtalade läsningens kris framstår här som
mycket fjärran. Istället framställs bokläsning
som en passion och livsstil med flytande
gränser gentemot en mängd andra aktiviteter och fenomen: heminredning, mode,
mat, hälsa, resor. Finns det några didaktiska
lärdomar att dra av dessa exempel på omkringläsning?
Magnus Persson är professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning samt ämnesföreträdare, forskarutbildningen i svenska
med didaktisk inriktning (SMDI) vid fakulteten
för lärande och samhälle, Malmö högskola.

I det här föredraget ska jag presentera ”den
norska modellen” i allmänhet och de goda
resultaten från Normprojektet i synnerhet.
Normprojektet genomfördes mellan 2012
och 2014 och är ett stort interventionsprojekt
som kunde dokumentera stor positiv effekt
av att fokusera särskilt på skrivundervisning,
bland annat genom att introducera lärare och
elever för modellen ”Skrivehjulet” och genom att implementera speciella kriterier för
skrivande. Jag kommer att visa hur Skrivehjulet och bedömningskriterierna kan användas i skrivdidaktiskt arbete.
Gustaf Skar är fil. Dr. och forskar om skrivundervisning och skrivbedömning vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
(NTNU). Han har tidigare varit verksam som
svensklärare på gymnasie- och högstadienivå.

11.45–12.00 AVSLUTNING OCH
UTVÄRDERING

10.15–10.45 KAFFEPAUS
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Korsvägen är Göteborgs universitets webbplats med fortbildning
för lärare och förskollärare: korsvagen.blogg.gu.se

