
 

 

 
 

 

Litteraturundervisning och österbottniska författare  
 

Denna kurs inspirerar Dig att använda lokalt förankrade texter 
i Din litteraturundervisning. Elevernas kulturidentitet stärks 
och läslusten ökar genom den lokala förankringen. Därför vill 
vi presentera de österbottniska författarna och deras texter 
som en resurs. Under kursen produceras också en tipsbank 
som publiceras på nätet för att underlätta och inspirera andra 
lärare till fortsatta projekt. 

                   
Tidpunkt: Måndag 30.9 2013 och lördag 16.11 2013 

 
Målgrupp: Lärare på alla stadier. 
  
Plats: Vasa, Academill – Strandgatan 2 (följ skyltningen) 
 
Anmälan: Senast 20.9 2013 till www.cll.fi/anmalan (max 20 
deltagare) 
 
Vid frågor kontakta Fredrika Nyqvist (fredrika.nyqvist@abo.fi)  
Tel. 050 5489515 / 06 324 7471 
  

Fortbildningshelheten arrangeras av Centret för livslångt lärande vid Åbo 
Akademi och KulturÖsterbotten. Kursdagarna finansieras av 
Utbildningsstyrelsen och KulturÖsterbotten och är därför avgiftsfri. 

 
 
         Gilla oss på facebook! ”Lärarfortbildningen vid CLL” och ”KulturÖsterbotten”
  

  
  

 

FORTBILDNING 

http://www.cll.fi/anmalan
mailto:fredrika.nyqvist@abo.fi


 

Katarina Rejman  

 

Anders Westerlund  

 

Monica Borg-Sunabacka 
 

 

 
 

Måndag 30.9 2013 
 
9.45  Kaffe 

10.00  Välkomna – Presentation av kursdagarna  

– PeM Fredrika Nyqvist / CLL 

10.15 Litteratur och identitet (www.brosttoner.fi)  

– Kulturchef Vivan Lygdbäck /KulturÖsterbotten 

10.45 Litteraturdidaktik på 2010-talet  

– FM Anders Westerlund 

11.30  Lunch  

12.30 Läslust och livskunskap 

 – FM Katarina Rejman 

13.15  ”Förr i tiden hos oss” – läsprojekt i Jakobstad 

– Bibliotekarie Monica Borg-Sunabacka, chef för barn- och 

ungdomsavdelningen 

13.45 Läromedel för litteraturundervisning och tillverkning av 

läromedel.   

– Redaktör Heidi Björkstrand / Schildts och Söderströms 

14.00 Paus 

14.15 Arbete med Yvonne Hoffmans bok ”Kniven och ringen” 

utgående från en didaktisk handledning 

 – PeM Marina Räfsbäck 

14.45 Undervisningsprocesser med Kaj Korkea-Ahos 

bok ”Gräset är alltid grönare på andra sidan” samt Sara 

Jungerstens bok ”Lika delar liv och luft”. Bloggen som 

arbetsmetod. 

 – PeM Kristina Skjäl 

15.15 Modersmålsundervisning baserad på litteratur i Gerby skola 

– PeM Camilla Forsberg 

15.45 Böckerna “Författarnas Österbotten” i undervisningen  

– PeM Fredrika Nyqvist /CLL 

16.00 Slut  

Marina Räfsbäck  

 

Kristina Skjäl  
 

 

Heidi Björkstrand 
 

 

Camilla Forsberg  

 

http://www.brosttoner.fi/


 

 

Lördag 16.11 2013 

 

9.45 Kaffe 

10.00 Workshop   

 Konkreta litteraturprojekt produceras och publiceras sedan på 

www.brosttoner.fi 

10.45 Workshop  1) Författare som elevernas mentorer 

  2) Författarnas Österbotten nr 6 

  3) Ämnesintegrerad litteraturundervisning 

  4) Läslust och livskunskap 

11.30 Lunch 

12.30 Österbottniska författare besöker oss och presenterar sig:  

(Denna föreläsning är öppen för allmänheten) 
 

Yvonne Hoffman 

Sara Jungersten 

Bosse Hellsten 

 

15.00 Avslutning och sammanfattning av kursdagarna. 

15.30  Slut 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

Cörfattarnas böcker ǎŅƭƧǎ 
till -20

 
%

 
under dagen!

 
 

http://www.brosttoner.fi/


 

Sara Jungersten 
Sara Jungersten är frilansjournalist och recensent. Hon har studerat pedagogik, 
utvecklingspsykologi och journalistik, samt gått kursen Litterärt Skapande vid Åbo 
Akademi. 
 

Utgivning  
Wannabe (2011)  
Lika delar liv och luft (2013)  
 

Yvonne Hoffman 
Yvonne Hoffman är filosofie magister i nordiska språk och franska. Hoffman skriver 
huvudsakligen för barn och ungdom men har gett ut också ett antal vuxenböcker. 
Hon har dessutom skrivit och redigerat läroböcker för låg- och mellanstadiet. 
Hoffman har belönats med ett flertal litteraturpris, bl.a. Hugo Bergroth-priset år 1999 
och statens litteraturpris för barn- och ungdomskultur år 2003. 
 

Utgivning 
Det förlorade paradiset. Tretton skymningsberättelser (2011) 
Pojken i dimman (2006) 
Hastighetsmätaren (2001) 
När man vänder på stenar (1999)  
Ögonen och andra spökhistorier (1997)  
De fyra portarna (1995)  
Kniven och ringen (1992)  
Den kluvna stenen (1989) (danska 1990, finska 1991) 
Det knackar på dörren (1985) 
Härliga tomater (1982) (finska 1984) 
Jag tycker inte om spindlar (1979) 
Johan 7 år (1977) 

 

Bosse Hellsten 
Bosse Hellsten vann första pris i Arvid Mörnetävlingen år 2004 och debuterade året 
därpå med diktsamlingen Tango för babianer. Författarkollegan Katarina Gäddnäs 
skrev: ”Här finns en driv och en energi som är förförande, uppmuntrande, 
medryckande. – – Han driver med poetrollen, med hela etablissemanget, men också 
med sig själv. Dikten känns nämligen också väldigt äkta. Här finns vrede, ångest, 
lyckorus som inte bara är poser.” Bosse Hellsten har studerat filosofi.  
 

Utgivning 
Under rockstjärnornas himmel, antologi, dikter (2004) 
Tango för babianer, dikter (2005) 
Övertramp, noveller, antologi (2010)  
Solen dånar på, dikter (2011) 
Plaza pored bolnice/Beach by the hospital (2012) 
Eldorado, dikter (2013) 


