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PROGRAM 

13.00–13.15 Välkommen 
Mikael Nordenfors och Carina Agnesdotter, vice-
prefekter för lärarutbildningen 
 
13.15–14.15 Per Holmberg  
Rökstenen och andra runstenar som 
vägar in i skriftkulturen 
I mer än hundra år har forskare försökt förstå vad ru-
ninskriften på Rökstenen i Östergötland handlar om. 
Utmaningarna har att göra med att texten som ristats 
på Rökstenen, och på andra runstenar från vikinga-
tiden, uppvisar flera drag som faktiskt påminner om 
hur unga skribenter idag formar sina texter innan de 
helt tillägnat sig skriftkulturens normer. En gång var 
ju faktiskt alla skribenter nybörjare! I den här föreläs-
ningen presenteras några helt nya och rätt sensat-
ionella forskningsresultat om Rökstenens inskrift. 
Genom att tänka på inskriften som en text i en ung 
skriftkultur kan man hitta de ledtrådar man behöver 
för att förstå vad skribenten en gång ville förmedla. 
 
Presentation: Per Holmberg är sedan tidigare hög-
stadie- och gymnasielärare i svenska och religion, 
och nu professor vid institutionen för svenska språ-
ket vid Göteborgs universitet. Hans forskning har 
framförallt gällt elevers skrivande i skolan, men de 
senaste åren har han också genomfört språkhisto-
riska studier. Nu arbetar han med projektet "På åter-
besök vid Rökstenen" som finansieras av Veten-
skapsrådet. 
 
14.15–14.45 Digital fikapaus  
 

14.45–15.45 Sandra Grehn   
Att uppleva och tala om scenkonst 
med elever 
Sandra Grehn föreläser om hur du som lärare 
kan möta scenkonst tillsammans med elever 
och få ett fruktbart samtal efter upplevelsen. 
Vad är viktigt att tänka på? Vilka är fallgro-
parna? Vilken typ av frågor kan öppna upp 
samtalet? Måste man veta något om scenkonst 
för att uppleva den? 
  
Presentation: Sandra Grehn, fil. dr i litteratur-
vetenskap med inriktning mot teaterstudier 
disputerade våren 2020 på en avhandling om 
Backa Teaters scenkonst för barn och unga där 
olika sätt att berätta om barn och unga stod i 
fokus. Hon har erfarenhet av den praktiska 
scenkonstvärlden samt har ofta föreläst inom 
skola och idrott. På Göteborgs universitet un-
dervisar hon på lärarprogrammet, inom teater-
studier, litteraturvetenskap och på skådespe-
larprogrammet. 
 
15.45–16.00 Avslutning och kort  
utvärdering 
 
 
 
Föreläsningarna ges via verktyget Zoom. Du 
kommer i god tid få en länk till Zoom-rummet 
via din angivna mejladresss.


