Läsförståelse

– något alla lärare oavsett ämne borde undervisa i

”

Att undervisa i ett ämne borde samtidigt innebära att undervisa i hur man läser och skriver
i ämnet. Förmågan att kunna läsa och förstå en deckare eller roman betyder inte automatiskt
att du kan läsa och förstå en fysik- eller kemitext.
Barbro Westlund

”

http://skolvarlden.se/artiklar/barbro-westlund-darfor-ar-lasforstaelse-viktigt-i-alla-amnen

Resultatet från den senaste PISA-undersökningen 2015 visar att svenska 15-åringars läsförståelse förbättrats, och Sveriges resultat har gått från att ligga under OECD-genomsnittet
2012 till att nu vara något högre än genomsnittet. Det är främst lågpresterande elever som
står för resultatförbättringen. Men vi får inte glömma att cirka var femte svensk elev, det vill
säga 18 procent, inte har sådan grundläggande läsförståelse som krävs för att klara sig i samhället. Även likvärdigheten har minskat på ett oroväckande sätt. Men det finns mycket vi kan
göra för att ändra detta, inte minst genom en aktiv och medveten läsförståelseundervisning
i alla ämnen! Sveriges Läromedelsförfattares Förbund hälsar dig välkommen till en kväll om
läsförståelse med Barbro Westlund.
Vi ser fram emot att få träffa dig!

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund deltar genom förbundsdirektör Jenny Lundström
och medlemsombud Frida Engman.
Dag och tid:
Plats:		
Kostnad:
Förtäring:
Anmälan:
		
		

Onsdag den 25 januari, 2017, kl. 18.00–20.00. Matig smörgås från 17.30.
Stockholm, Central Hotel, Vasagatan 38.
Gratis för SLFF:s medlemmar. Övriga betalar 150 kr.
SLFF bjuder på kaffe, te och en matig smörgås.
Senast onsdag den 18 januari till Frida Engman, medlemsombud SLFF,
frida.engman@slff.se eller telefon 08-440 84 80. Begränsat antal platser. Först
till kvarn gäller.

Resekostnadsbidrag kan utgå för SLFF-medlemmar, som fått inbjudan till detta lokala arrangemang, med 17 kr/mil tur och retur räknat från bostadsorten i Sverige. Belopp under
100 kronor utbetalas inte. Vid samåkning utbetalas endast ett resebidrag.
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Barbro Westlund är filosofie doktor i didaktik, lektor
i läs- och skrivutveckling vid institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet och medlem i SLFF.
Hon är tidigare lågstadielärare och läromedelsförfattare
till flera uppmärksammade böcker som rör aktiv läsförståelseundervisning, bland annat Aktiv läskraft – att
undervisa i lässtrategier för förståelse (2015, Natur och
Kultur). Barbro engageras ofta som föreläsare i projekt
kring läsning såsom Läslyftet och Berättarministeriet,
där hon i den senare också varit med i referensgruppen.

