
Serien Litteraturboken klar! 

Litteraturboken, vår stora serie i ämnet litteratur för åk 1–6 är nu klar! Det firar vi 
med ett boksläpp i Helsingfors 12.9.2012, kl. 18.30–20.00. Platsen är Schildts och 
Söderströms, Bulevarden 7, våning 7. Då presenteras Litteraturboken 5 Vems Romeo? 
Vems Julia? och lärarhandledningen Noll Tolerans – arenor för individ och samhälle 
av författarna. 

I Litteraturboken 5 fästs speciell uppmärksamhet vid dramatiken som genre i 
skolan, konstnärliga processer, lässtrategier och ämnesövergripande och ämnesöver
skridande möjligheter. 

I Vems Romeo? Vems Julia? är kärleken ett bärande litterärt tema. Urvalet till 
antologin behandlar både stora, klassiska berättelser och små närgångna uttryck 
om kärlek.

I lärarhandledningen Noll tolerans ges förslag till positioner och perspektiv på hur 
man kan synliggöra förbjuden kärlek, olycklig kärlek, kärlek till medmänniskor, 
livet och kärleken som fenomen.

Boksläppet passar för alla lärare och förbinder inte till någonting.

Författarna föreläser

Författarna håller kurser kring olika didaktiska grepp i litteraturen. Språkets magiska 
maskin är en grundkurs medan Metaperspektiv på litteraturundervisning och konstnär-
liga lärprocesser är en fortsättningskurs.

Språkets magiska maskin 

I kursen Språkets magiska maskin får lärarna möta ny forskning om undervisning i 
modersmål och litteratur varvad med verkstäder i vilka lärarna konkret får pröva 
på konstnärliga processer. Arbetet utgår från litterära texter. Kurserna arrangeras 
av CLL.

ny kurs! Metaperspektiv på litteratur undervisning och konstnärliga lärprocesser 

Metaperspektiv på litteraturundervisning och konstnärliga lärprocesser är en fortbild
ningskurs för lärare som har erfarenhet av Litteratur böckerna. Kursen finansieras 
av Utbildningsstyrelsen  och ordnas av Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo 
Akademi i Vasa. Kursen är avgiftsfri för deltagarna. Mer om kursen i CLLs kurs
katalog. 

Författarpresentation

Ria HeiläYlikallio, professor i modersmålets didaktik
AnnaLena Østern, professor fagdidaktikk, estetiske fag
Hannah KaihovirtaRosvik, FD, bildkonstnär
Brita Rantala, klasslärare

L ITTERATURBOKEN 1
Poetens penna 
Tjugotre poetiska landskap LH

Litteraturboken består av  
följande komponenter

LITTERATURBOKEN 2
Valters fotspår
Sjutton stigar att trampa upp LH

L ITTERATURBOKEN 3
Huvudet kallt 
Åtta riktmärken LH 

L ITTERATURBOKEN 4
Trolltrumman
Tusen trollformler LH

L ITTERATURBOKEN 5
Vems Romeo? Vems Julia?
Noll tolerans LH
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