Preliminärt program och utbildare Helsingfors februari
Modul 2: Levande barn- och ungdomslitteratur
12-13.2.2021
En fördjupning i hur barn- och ungdomslitteratur kan användas som utgångspunkt för arbete med barn i
olika åldrar. Vi tittar närmare på böckernas, läsandets och berättandets betydelse för bl.a. barns språkoch litteracitetsutveckling. Deltagarna får pröva på allt från babypoesi till meningsskapande boksamtal
och bokbearbetning genom olika estetiska lärprocesser. Vi bekantar oss också med modeller för hur
olika aktörer kan samverka för att lyfta fram berättelser och berättande i barns och ungas vardag.
Vi gör också en djupdykning i trender i barn- och ungdomslitteraturen. Hur arbeta med bilderböcker i
olika åldrar, att läsa och tolka bilden, samspel mellan text och bild, normkritik- och representation i
barnlitteratur.
Fredagen den 12 februari 2021
Luckan Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
8.50-9.20 Frukost
9.20-10.50 Läsandets betydelse för språkutvecklingen
Amanda Audas-Kass, läsambassadör och modersmålslärare
10.50-11.00 Paus
11.00-12.00 Arbeta med bilderböcker i alla åldrar
Amanda Audas-Kass, läsambassadör och modersmålslärare
12.00-13.00 Lunch (egen bekostnad)
13.00-14.30 Samspel mellan bild och text
Katrina Åkerholm, doktorand inom pedagogiska vetenskaper vid Åbo Akademi, lektor i svenska och litteratur
14.30-15.00 Kaffe
15.00-16.00 Tendenser och teman i bilderboken idag
Katrina Åkerholm, doktorand inom pedagogiska vetenskaper vid Åbo Akademi, lektor i svenska och litteratur

Lördagen den 13 februari
Luckan Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
8.50-9.20 Frukost
9.20-10.50 Ordkonst för yngre barn
Maja Ottelin, ordkonstlärare och planerare Sydkustens ordkonstskola
10.50-11.00 Paus
11.00-12.00 Bokpaket och pedagogiskt material
Maja Ottelin, ordkonstlärare och planerare Sydkustens ordkonstskola
12.00-13.00 Lunch (egen bekostnad)
13.00-14.30 Meningsskapande bokprat
Lena Sågfors, bibliotekspedagog Kronoby kommunbibliotek
14.30-15.00 Kaffe
15.00-16.00 Trender i barn- och ungdomslitteratur
Lena Sågfors, bibliotekspedagog Kronoby kommunbibliotek

Utbildare
Amanda Audas-Kass
Amanda Audas-Kass är en av de finlandssvenska läsambassadörerna. Hon
förundras och förtrollas varje dag av läsningens storhet, härlighet och
viktighet. Hon är en skrivande människa som ofta vet vad hon tänker och
känner först när hon sätter sig ner och skriver. Amanda har jobbat tio år som
gymnasielärare i modersmål och litteratur och har också en utbildning i
journalistik.

Maja Ottelin
Maja Ottelin är ordkonstlärare och planerare. Hon har jobbat länge med
litteraturbaserade ordkonstmaterial för skolbarn och lekfulla koncept för yngre
barn kring dikt och rim.

Lena Sågfors
Lena Sågfors jobbar som bibliotekspedagog på Kronoby kommunbibliotek
och för det nationella uppdraget för barn och ungas läsande och läsfrämjande
på Seinäjoki stadsbibliotek.

Katrina Åkerholm
Katrina Åkerholm (FM) är lektor i svenska och litteratur vid Vasa övningsskola
och doktorand inom pedagogiska vetenskaper vid Åbo Akademi. Hennes
forskningsområde är bilderböcker i litteraturundervisningen i de äldre
årskurserna, och hon intresserar sig speciellt för så kallade crossoverbilderböcker och för elevernas tolkningsarbete.

