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PROGRAM
13.00–13.15 VÄLKOMMEN

14.15–14.45 Fikapaus

Mikael Nordenfors och Ingrid Lindell, viceprefekter för
lärarutbildningen

14.45–15.45 Klassiker, kulturarv och
kunskapstörst – att använda
Litteraturbanken.se i skolan

13.15–14.15 Grammatiken är ju ingen ö

Litteraturbanken.se är inte bara ett digitalt bibliotek
som innehåller de klassiker skolan behöver och
arbetar med. Litteraturbanken är också en tanke
om att det litterära kulturarvet skall hållas levande
och göras tillgängligt för så många som möjligt.
Med nästan 1000 gratis nedladdningsbara eböcker och tre gånger fler böcker för läsning och
sökning på webben kommer biblioteket till
klassrummet. Litteraturbankens Skola erbjuder
dessutom läsförslag och arbetsuppgifter. Låt
Litteraturbanken inspirera till nya sätt att arbeta
med både det förflutna och det närvarande!

Varför tycker vi så illa om grammatik? När jag frågar
människor om hur det gick till när de läste om grammatik
i skolan ger de flesta en likartad bild. Läraren sätter av
ett par veckor, eleven arbetar med uppgifter, har ett
skriftligt prov på subjekt och predikat, substantiv och
adjektiv. Och sedan är vi klara med grammatiken. Vi
undervisar alltså som om grammatik vore något som är
skiljt från resten av språket. Som om det vore en ö. Och
ingen verkar ha haft någon nytta av det de lärt sig om
grammatik.
I det här föredraget talar jag om varför grammatiken inte
är en ö, och varför den inte får undervisas som om den
vore det. Jag tar upp färsk forskning som visar att
grammatik mycket väl kan undervisas i ett
sammanhang, och att elever som får grammatikundervisningen integrerad i skrivundervisning skriver
bättre texter i slutänden. Jag kommer dessutom att
presentera ett par konkreta exempel på hur grammatik
och grammatisk terminologi kan integreras i andra delar
av svenskämnet.

Paulina Helgeson är litteraturvetare och redaktör
på Litteraturbanken

15.45–16.00 Avslutning och
utvärdering

Maia Andréasson är docent i nordiska språk. Hon
forskar om syntaktiska skillnader i nordiska språk och
dialekter och undervisar i språkstruktur och språkvård på
ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet.
Andréasson har också en YouTubekanal med filmer om
grammatik (youtube.com/lagrammaire).
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