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Ungdomars möte med texten - om litteraturval och läsning 
 

Tid: Torsdag 3.5.2018 kl. 9:15 – 15:45 
Plats: Auditoriet i Böle bibliotek, Klockbron 9, Helsingfors 
Målgrupp: Lärare i högstadiet, gymnasiet och yrkesutbildningen samt bibliotekspersonal 
 

 

Hur gör man för att få ungdomar intresserade av att läsa? Vad kan man göra för att utveckla deras 
läsning? Under denna fortbildningsdag tar Jenny Edvardsson avstamp i forskning och teorier kring 
litteratur och läsning. Hon delar med sig av konkreta undervisningsmetoder, modeller för 
litteraturläsning och hur man kan arbeta aktivt med lässtrategier. Föreläsning varvas med 
workshop. Dagen avslutas med bokprat om ungdomsböcker. 
 
Varmt välkommen! 

 

 

Om Jenny Edvardsson 
Jenny Edvardsson är legitimerad lärare i svenska och historia och arbetar på Wendesgymnasiet i 
Kristianstad i Sverige. Hon är en mycket uppskattad föreläsare. De senaste åren har hon fått 
möjlighet att skriva flera böcker däribland Mötet med texten. Inkluderande läsundervisning (2016). 
Jenny driver bloggen Jenny på Wendes, http://jennypawendes.blogspot.se/, där hon delar med sig 
av metoder, idéer och material. För sitt arbete med litteratur och läsning har hon prisats. 2017 
tilldelades Jenny Svenska Akademiens svensklärarpris, 2015 Amy-priset från Myndigheten för 
tillgängliga medier och samma år Guldäpplet. Jenny har också en egen webbsida: 
https://jennyedvardsson.se/.  
 

Om Läsmöten 
Läsmöten är Regionförvaltningsverkets fortbildningsserie om läskompetens och läsfrämjande. Du 
kan också följa aktiviteterna i vår grupp Läsmöten på Facebook! 
 
 
 

http://jennypawendes.blogspot.se/
https://jennyedvardsson.se/
https://www.facebook.com/groups/507796552662239/


   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ungdomars möte med texten - om litteraturval och läsning 
 

Program 
 
9:15  Morgonkaffe (RFV bjuder) 

9:30  Inledning  
 Susanne Ahlroth, överinspektör, Regionförvaltningsverket 

9:45  Ungdomars möte med texten 
 Jenny Edvardsson, legitimerad lärare, författare, bloggare, Kristianstad, Sverige 

12:00 Lunch (på egen bekostnad) 

13:00 Ungdomars möte med texten fortsätter 
 Jenny Edvardsson 

14.30  Eftermiddagskaffe (RFV bjuder) 

14:45  Böcker för unga läsare - @boklarven och @bokprataren tipsar 
Cecilia Eriksson, pedagogisk informatiker, Richardsgatans bibliotek, Helsingfors 
Lena Sågfors, bibliotekspedagog, Vasa stadsbibliotek 

15:45 Avslutning 

 
 
 
Kostnader 
Ingen deltagaravgift. RFV bjuder på morgon- och eftermiddagskaffe. Deltagarna står själva för övriga 
kostnader.  
 
Anmälan 
Anmäl dig senast 24.4.2018 via denna länk. Meddela också om du vill äta lunch (på egen bekostnad) i 
lunchrestaurangen i biblioteket. 
 
Kontakt 
Överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762. 
Om frågor kring anmälan och annullering, kontakta planerare Yvonne Bergholm, yvonne.bergholm@avi.fi,  
tfn 0295 018 610. 
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