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INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK 
OCH LITTERATURER 

ÄMNETS DAG 
 Fortbildning på Göteborgs universitet för ämneslärare 
 
 
PROGRAM 
 
 
09.00-09.10 
VÄLKOMMEN 
Mårten Ramnäs, vice utbildningsansvarig, hälsar 
alla välkomna och presenterar dagens talare. 
 
09.10-10.00 
Catharina Wolcott: The Role of 
Literary Texts in EFL at the Upper 
Secondary Level – The Swedish 
Context 
How do teachers of English at the upper secondary 
level in Sweden approach literary texts and for what 
purpose? Based in part on a study conducted in 
2019, I will in this presentation try to answer these 
pivotal questions. I will also relate my findings to the 
national syllabus and to current reading theories. 
 
10.10-11.00 
Christine Fredriksson:  E-
LearnScene –  lärandescenarier i 
språkundervisningen 
De nyaste språkdidaktiska rönen förespråkar en 
handlingsorienterad och uppgiftsbaserad 
språkundervisning där eleverna får agera som 
aktiva användare av målspråket för att lösa en 
autentisk kommunikativ uppgift. 
Handlingsorientering är också en grundläggande 
princip i Europarådets ”Gemensamma 
referensramen för språk” (GERS) och i kurs- och 
ämnesplanerna för moderna språk. I mitt bidrag 
kommer jag att presentera ett Erasmus+-projekt 
som har som mål att utveckla och tillhandahålla 
färdiga lärandescenarier för språkundervisningen. 
Språklärare får utifrån några exempel på scenarier 

reflektera över hur de skulle kunna integrera dessa i 
sin språkundervisning. 
 
11.10-12.00 
Jacob Carlson och Mårten Ramnäs: 
Korrelationen mellan förkunskaper 
mätt i steg, betyg och diagnostiskt 
prov och studieframgång på 
Grundkursen i franska 
Gymnasieskolans steg 3 är behörighetsgivande för 
Grundkursen i franska vid Göteborgs universitet. 
Hur går det för de studenter som påbörjar kursen 
med steg 3, 4 och 5 eller annan formell behörighet i 
bagaget? Vilka samband finns mellan betyg och 
studieframgång? Detta är frågor som vi försöker 
besvara i vårt bidrag. Vi presenterar också ett 
diagnostiskt test i fransk grammatik och vokabulär 
och visar hur korrelationen ser ut mellan resultaten 
på detta test och Riksprovet i franska som för 
många studenter är nålsögat på kursen. 
 
 
UTVÄRDERING 
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