”LÄSNING FÖR ALLA”
SCIRA:s utbildningskonferens fredag den 14 oktober 2016
SCIRA inbjuder till utbildningskonferens i Katrineholm fredagen den 14 oktober 2016.
Konferensen arrangeras i samarbete med Katrineholms kommun.
Konferensen kommer att beröra olika aspekter på läsundervisningen i skolan.
Utgångspunkten är en inkluderande undervisning – ”vad som är bra för elever med
potentiella svårigheter är bra för alla elever”.
Plats: Safiren, Drottninggatan 19, Katrineholm
Preliminärt program
08.30

Registrering
Kaffe och smörgås

09.00

Välkommen

09.15

Introduktion till dagens seminarium
SCIRA:s 50 år med fokus på läs- och
skrivundervisning

09.45

Rast, förfriskningar

10.00

Läsflyt – en förutsättning för läsförståelse

Tarja Alatalo
Fil dr, Högskolan
Dalarna

11.15

Läs- och skrivundervisning för alla
Vad kan vi lära av Finland?

Ann-Sofie Selin
Fil dr, speciallärare
Cygnaeusskolan, Åbo

12.30

Lunch

13.30

Ett klassrum med många språk

14.45

Rast, förfriskningar

15.00

Att arbeta med nyanlända elever

16.15

Avslutning

Ulla-Britt Persson
Fil dr, SCIRA:s
ordförande

Ulla Damber
Docent, Umeå
universitet
”Miss Åsa”, Åsa Sebelius
Lärare

Kaffe, smörgås och förfriskningar ingår i konferensavgiften.
Dagens lunch serveras i Pelarn (Safirenhuset) för 80:- inkl. sallad, knäckebröd, dryck
samt kaffe. (http://www.hotelstatt.se/restaurang/safiren/pelarn)

Anmälan och konferensavgift
Anmälan senast 15 september 2016 till Karin Heijdenberg (heijdenbergk@gmail.com),
(fram t o m 2 oktober i mån av plats)
Ange vid anmälan:
 namn, adress, e-mail
 faktura-adress
 referensperson samt ev. referenskod
 Om du är medlem vilken avdelning du tillhör
 Anmälan är bindande (dock ej personlig), bekräftas via mail
Betalning mot faktura före konferensen. Föreningen debiterar inte moms.
Konferensavgift
Anmälan
Icke medlemmar i SCIRA
Medlemmar i SCIRA

t o m 15/9
800 kr
700 kr

t o m 2/10
1000 kr
900 kr

Föreläsarna
Tarja Alatalo är filosofie doktor och universitetslektor i pedagogiskt arbete vid
Högskolan Dalarna. Hennes avhandling Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3 (2011)
belönades med Eve Malmquists pris för läsforskning 2014, och hon har fortsatt forska
om den tidiga läs- och skrivundervisningen. Hon är redaktör för antologin
Läsundervisningens grunder, som utkom i januari 2016.
Ulla Damber är docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Även hennes
avhandling Reading for Life (2010) belönades med Malmquists pris. Hennes forskning
berör bland annat barns möten med skönlitteratur och andraspråkselevers läs- och
skrivutveckling.
Ulla-Britt Persson är filosofie doktor och universitetslektor (em.) vid Linköpings
universitet. Hennes forskningsintresse har kretsat kring läsförståelse, som var temat i
hennes avhandling Reading for Understanding (1994), och lärarutbildning. Hon är
ordförande i SCIRA och redaktör för SCIRA:s tidskrift Läsning.
Åsa Sebelius (”Miss Åsa”) har lång erfarenhet som lärare i förberedelseklass för
nyankomna elever på Grimstaskolan i Vällingby och har skrivit en välbesökt blogg på
Pedagog Stockholm. Hon arbetar också med att utveckla läromedel.
Ann-Sofie Selin är filosofie doktor och speciallärare i klasserna 1-6 vid Cygnaeus skola i
Åbo. Hon disputerade 2003 vid Åbo Akademi på en avhandling om penngreppets
betydelse för elevers skrivutveckling och har utvecklat ett framgångsrikt arbetssätt för
specialundervisningen på sin skola. Hon är också en mycket anlitad föreläsare i såväl
Finland som de övriga nordiska länderna.

