Kurs hösten 2021

Wittingmetodens ominlärning
Kursen ger även viss inblick i ”svenska som nytt språk”.
Ominlärning är en läs- och skrivinlärningsmetod som används för elever
som har läs- och skrivsvårigheter. Eleven får ”lära om” och bygga upp sin
lästeknik från grunden.

Målgrupp för kursen
Kursen riktar sig i första hand till lärare som vill arbeta med ominlärning.
Kursen är även intressant för alla som vill få kunskap om Wittingmetoden,
och därmed få fördjupad förståelse för läs- och skrivprocessen.
Kursens innehåll
Grundläggande teori och anknytning till aktuell forskning. Praktiska
övningar. Analyssamtal, avlyssningsskrivning, associationsövningar,
metakognition m.m. Kursen ger även viss inblick i ”svenska som nytt
språk”.
Kort om Wittingmetoden
Wittingmetoden kan tillämpas på både barn och vuxna. Förståelsearbetet
tränas inledningsvis muntligt och eleven får fördjupad kunskap om ord och
begrepp. Parallellt med detta byggs lästekniken upp steg för steg, från
grunden. Med hjälp av metodens avlyssningsskrivning automatiserar
eleven kopplingen språkljud - bokstäver. Metakognition är ett viktigt inslag
i arbetet, och eleven blir ansvarstagande och delaktig i sitt lärande. Målet är
att eleven ska få positiv självkänsla, god läsförståelse och bra lästeknik.
Kurslängd: Fem dagar
Datum: 9/10,16/10, 23/10, 13/11, 20/11
Plats: Stockholm (nära T-Centralen)
Pris: Pris 6900 kr exkl. moms. Kaffe med bröd ingår. Kurslitteratur
tillkommer.
Medverkande: Se nästa sida
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Medverkande
Kurs i Wittingmetoden hösten 2021
Kerstin Hyrefelt är fil. kand. i specialpedagogik och har magisterexamen i läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi. Hon har arbetat som special- och dyslexipedagog både på
skola och på central nivå. Kerstin har mångårig erfarenhet av Wittingmetodens
ominlärning.
Kerstin Berlin Holmquist
Kerstin är speciallärare. Hon har många års erfarenhet av Wittingmetodens ominlärning
inom grundskola och vuxenutbildning. Kerstin har fått Västerås stads pedagogiska pris
för sina insatser i grundskolan kring barns språkutveckling och för sitt arbete med en
bestående läs- och skrivteknik parallellt med kreativt skapande.
Margareta Molin
Margareta är mellanstadielärare och har arbetat många år som speciallärare inom sfiutbildningen i Västerås vuxenutbildning. Margareta, som har mångårig erfarenhet av
Wittingmetoden, har utvecklat en introduktionskurs för nyanlända, innehållande
grundläggande läs- och skrivinlärning. Margareta mottog Anita Sandells pris 2016.
Susanne af Sandeberg
Susanne är ämneslärare samt fil.mag. i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Susanne har
mångårig erfarenhet av arbete i olika dyslexiorganisationer där hon bl.a. har arbetat med
rådgivning, information och utbildningsfrågor. Hon anordnar Wittingkursen i sitt
företag Casejca fortbildning.
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