Hej!
Jag har fått i uppdrag att arbeta med implementeringen av Skolverkets nya
Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling. Som en del i detta arbete har jag också fått
medel från Skolverket för en fördjupning av implementeringsarbetet. Ni som bjuds in till
denna fördjupning är lärare som ses som nyckelpersoner i skolornas utvecklingsarbete.
Nyckelpersonerna är skolornas läs- och språkutvecklare samt de
speciallärare/specialpedagoger som arbetar mot de tidigare årskurserna.
Fördjupningen utgörs av föreläsningar och att deltagarna får två skrifter.
Den första föreläsaren är Katharina Andersson, forskare och lektor vid Gävle högskola.
Katharina föreläser vid tre tillfällen:


5/11 (kl. 16.30–18.30) och 25/11 (kl. 14.30–17)



10/12 (kl. 14.30–17).

De första två tillfällena är det samma föreläsning men den 10/12 kommer Katharina att
utveckla innehållet i föreläsningarna från den 5/11 och 25/11.
Skrifterna som delas ut till deltagarna vid föreläsningstillfällena är dels Kulturrådets rapport
”Med läsning som mål”, dels boken ”Barn upptäcker skriftspråket” (Dahlgren m.fl., 2013).
Alla som deltar får ett exemplar av skrifterna.
Torsdagen den 14e januari 2016 (kl. 15-16) presenterar Jonas Andersson Kulturrådets
rapport ”Med läsning som mål”. Jonas Andersson är forskare, fil.dr. i litteraturvetenskap,
och skribent och det är han som har skrivit Kulturrådets kunskapsöversikt.
Kunskapsöversikten handlar om läsfrämjande metoder och bygger på svensk och
internationell forskning. Målgruppen är alla som bedriver läsfrämjande verksamhet som t.ex.
bibliotek, organisationer, skolor och förskolor.
Under 2016 kommer jag att erbjuda de som vill diskutera skrifterna tillfällen då vi träffas för
gemensamma diskussioner. Datum är inte bestämt än.
Inbjudan sker via ett formulär för varje föreläsning. Du anmäler dig till en alternativt två av
föreläsningarna med Katharina Andersson (5/11 eller 25/11 samt om du även vill delta
10/12). Förtydligande: torsdag 5/11 samt onsdag 25/11 är det samma föreläsning.
Torsdagen den 10/12 bjuds vi på en fortsättning och en utveckling av innehållet i de två
tidigare föreläsningarna.
Du anmäler dig separat till Jonas Anderssons presentation av ”Med läsning som mål”.
Vi träffas i lokaler på Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5. Detta gäller samtliga tillfällen.
Anmälningslänkarna är:


Torsdag 5/11, Katharina Andersson (kl. 16.30–18.30): Kan eleverna det
Bedömningsstödet prövar? Presentation och forskningsanknytning av och
diskussion om Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling med fokus på läsa och
skriva i årskurs 1. Anmäl dig här: https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=90711



Onsdag 25/11, Katharina Andersson (kl. 14.30–17): Kan eleverna det
Bedömningsstödet prövar? Presentation och forskningsanknytning av och
diskussion om Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling med fokus på läsa och
skriva i årskurs 1. Anmäl dig här: https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=90935



Torsdag 10/12, Katharina Andersson 10/12 (kl. 14.30–17): Prövar
Bedömningsstödet det eleverna kan? Föreläsningen är en uppföljning av tidigare
föreläsning från 5/11 respektive 25/11. I denna föreläsning problematisering
Katharina Andersson det Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling prövar
samt gör en fördjupad forskningsanknytning. Anmäl dig här:
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=90937



Torsdag 14/1 2016 Jonas Andersson (kl. 15–16): Med läsning som mål. Om
metoder och forskning på det läsfrämjande området. Jonas Andersson gör några
nedslag i en kunskapsöversikt över läsfrämjande metoder, nationellt och internationellt. Vad
skapar läsmotivation och hur påverkar man läsattityder? Anmäl dig här:
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=90939

Vad gäller boksamtalen kring de två texter som delas ut till deltagarna i Katharina
Anderssons föreläsningar så återkommer jag efter årsskiftet med datum, information av
upplägg samt anmälningslänkar.
Är något oklart eller om du har frågor så hör av dig!
Ta chansen, delta och få en fördjupad kunskap kring bedömning av läs- och skrivutveckling i
tidiga skolår!
Bästa hälsningar
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