Inbjudan till vårterminens träffar för

Nätverket för språk-, läs- och
skrivutveckling i Örebro kommun
”Tema för vårens träffar; det utvidgade textbegreppet – att arbeta med film och rörliga
bilder”
Då vi under hösten upptäckte att många pedagoger har stora utmaningar i sina verksamheter
med att väcka elever och barns läslust valde vi att fortsätta höstens tema under våren: hur
arbetar vi på bästa sätt med elevers läsintresse/läslust? Hur förhåller vi oss till att antalet
elever som inte orkar ta sig igenom texter bara ökar och att allt fler elever har svårt att nå
godkänt i ett så viktigt basämne som svenska? Våra träffar kommer att vara
”samtalsföreläsningar” - vi återger från aktuell forskning och varvar det med workshops.
Träff 1
Tid: 5 mars kl.15.00-16.30
Plats: Gumaeliusskolan, ingång 5
Målgrupp: Samtliga lärare från förskola och skola som har intresse av språk-, läsoch skrivutvecklingsfrågor
Den första nätverksträffen kommer att handla om ”det utvidgade textbegreppet”- att text även
innefattar t ex film, filmklipp, serier, ”fanfiction” och andra rörliga bilder. Hur kan det ev väcka

elevers läslust? Hur kan vi som arbetar i skolan arbeta med att stimulera elevernas läsintresse
via film och rörliga bilder?
Träff 2
Tid: 16 april kl.15.00-16.30
Plats: Gumaeliusskolan, ingång 5
Målgrupp: Samtliga lärare från förskola och skola som har intresse av språk-, läsoch skrivutvecklingsfrågor
Den andra nätverksträffen fortsätter på ovan nämnda tema. Att film är ett tacksamt verktyg i
språkundervisningen, det kan nog alla som undervisar i språk vara rörande överens om. Fast
det stannar inte där, att arbeta med film och rörlig bild är ett pedagogiskt verktyg som
fungerar utmärkt oavsett ämne. Film och rörliga bilder i klassrummet kan fungera som
kulturell dörröppnare, fånga elevers intresse och göra många olika perspektiv på en och
samma sak extra tydliga. Men framför allt är arbetet med film och rörliga bilder i
klassrummet språkutvecklande – oavsett ämne.
Anmälan:
Sista anmälningsdatum för träff 1 är måndag den 2 mars 2020,
och sista anmälningsdatum för träff 2 måndag den 13 april 2020.
Anmälan görs till Pedagog Örebro

Vill du veta mer? Kontakta Örebro kommuns språk-, läs- och skrivutvecklare Ann Wahlström
eller Madelene Forsmark.
ann.wahlstrom@orebro.se eller madelene.forsmark@orebro.se
Varmt välkomna!

