Schæffergården 11.3 - 13.3 2019

Forskningskonferanse: «Literacy i opplæringa»

Sammen med Nationalt Videncenteret for Læsning i
Danmark, arrangerer NOLES-nettverket en forskningskonferanse om «Literacy i opplæringa». Temaet er bredt
for at vi skal favne mange innfallsvinkler, utdanninger og
forskningsfelt som har lesing, skriving og muntlighet til
felles.

Konferansen er et samarbeid mellom Nationalt Videncenter for
Læsning i Danmark, og Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa,
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking og Nasjonalt
senter for skriveopplæring og skriveforsking.
Vi har reservert 85 plasser ved Schæffergården. Rommene fordeles på
danske og norske deltakere etter avtale. Oppholdet på Schæffergården blir i sin helhet dekket, men alle deltakerne må betale utgiftene til reise selv. Vi oppfordrer deltakere til å søke reisestøtte fra
egen institusjon.
På konferansen vil det som vanlig være to til tre hovedforedragsholdere. Vi kommer tilbake til navn senere.
Vi ønsker å presentere utviklingsprosjekter og forskning som
tematiserer literacy i opplæringa.
Det er tre muligheter for deltakelse med presentasjon:
1. Paper-presentasjoner:
20 minutters presentasjon
+10 minutters diskusjon.
2. Poster:
med felles presentasjon innlagt i programmet
(A2-format)
3. Rundebord eller Workshop:
4 presentasjoner innenfor et felles tema med
diskusjon og kommentarer fra hverandre.
Frist for innsending av abstrakt er 1. desember 2018.
Presentasjonsspråk er skandinavisk eller engelsk.

Det bør fremgå av abstraktet om man ønsker deltakelse 1, 2 eller 3
(paper, poster eller rundebord/workshop).
Presentasjonsspråk er skandinavisk eller engelsk.
Abstraktet skal inneholde maksimum
350 - 500 ord og skal ha følgende oppsett:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Abstrakt

Tittel
Forfatter(e)
Emne/tema/felt
Teoretisk rammeverk
Metodologi/design
Forventa konklusjoner/funn
Relevans for feltet
Litteraturliste

Frist for innsending av abstrakt er
1. desember 2018.
Abstrakt skal sendes på e-post til:
Hjalmar Trond Eiksund
hjalmar@nynorsksenteret.no
Tilbakemelding på innsendte abstrakt kommer 15. desember 2018.
For de som ønsker å delta uten presentasjon, vil påmeldingen bli
åpnet 15. januar 2019.
Deltakere som får godkjent abstrakt har garantert plass på
forskningskonferansen.

Med vennlig hilsen arrangementskomiteen:
Hildegunn Støle 		
Hjalmar Eiksund 		
Trygve Kvithyld 		
Lene Storgaard Brok

hildegunn.stole@uis.no
hjalmar@nynorsksenteret.no
trygve.kvithyld@ntnu.no
LSB@kp.dk

