BOKRELEASE – Att skriva sig till läsning - erfarenheter och analyser av det digitaliserade
klassrummet
Metoden att skriva sig till läsning (ASL) har under de senaste åren spridit sig som en löpeld genom
svenska klassrum i skolans tidiga år. Metoden handlar om att lära sig läsa genom att skriva på
datorer eller digitala plattor. I Sandvikens kommun införde man metoden redan år 2003, först i
liten skala och sedan i hela kommunen. Hur metoden har didaktiskt gestalts i Sandviken beskrivs
och diskuteras i den nya boken, Att skriva sig till läsning - erfarenheter och analyser av det
digitaliserade klassrummet, som getts ut på Gleerups förlag tidigare i vår:
http://www.mynewsdesk.com/se/gleerups_utbildning_ab/pressreleases/att-skriva-sig-till-laesning971430
Boken är skriven av sex verksamma lärare i Sandvikens kommun tillsammans med två forskare i
pedagogik och svenska språket. Lärarna beskriver och reflekterar över sitt arbete med ASL i den egna
klassrumspraktiken och forskarna och forskarna beskriver den forskning som de bedrivit i samma
verksamhet under två år. Boken är skriven ur ett didaktiskt perspektiv, där avsikten inte är att ge en
bild av metoden ASL, utan snarare många bilder av hur ASL kan gestaltas i elevers och lärares vardag.
Med boken vill författarna inspirera lärare i deras yrkesvardag och lärarstudenter i deras utvecklande
av didaktisk kompetens.
Den 5:e maj, klockan 14.00, kommer boken att presenteras på Folkets hus i Sandviken.
Programmet för eftermiddagen ser ut så här:
14.00 Lars Walter, verksamhetschef för grundskolan, hälsar alla välkomna
14.10 Eva Hultin, docent i pedagogik och Maria Westman, filosofie doktor i Svenska språket,
presenterar resultaten från sin forskning, åren 2011-2013, av införandet av metoden Att skriva sig till
läsning i Sandviken.
15.00-15.15 Mona Wiklander, specialpedagog/projektledare i Sandvikens kommun beskriver sitt arbete
med införandet av metoden ASL i Sandviken.
15.15-15.45 Tidigarelärarna Emely Lennander, Liselotte Sjödin, Veronika Söderblom, Therese Voulle och
Linnéa Westerberg berättar om sina erfarenheter av metoden ASL
15.45-16.30 Mingel med chans att ställa frågor till författarna

Bokens författare:
Eva Hultin är docent i pedagogik och verksam som forskare inom det svenskämnesdidaktiska fältet. Hon
har tidigare ägnat sig åt samtalsforskning och demokratiforskning. Eva Hultin arbetar som lektor i pedagogik
och vetenskaplig ledare för förskarskolan Teknikburna Kunskapsprocesser vid Högskolan Dalarna.

Maria Westman är forskare i svenska språket och arbetar som lektor i nordiska språk och
projektledare för nationella prov i svenska vid Uppsala universitet. Maria Westman har ägnat sig åt
skrivdidaktisk forskning med fokus på texter i skrivpraktiker.
Övriga författare är Mona Wiklander, specialpedagog/projektledare i Sandvikens kommun, samt
Emely Lennander, Liselotte Sjödin, Veronika Söderblom, Therese Vuolle och Linnéa Westerberg,
tidigarelärare i Sandvikens kommun.
Kontaktperson: Mona Wiklander 070 0890352, 026 241905

