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Kulturförvaltningen

Är du nyfiken på modellen ”upplevelsebaserat lärande” – lärande utanför
skolans lokaler med språkutveckling i fokus? Vill du att dina elever ska lära
känna sin stad bättre samtidigt som de får gemensamma upplevelser i
lärprocessen, så är detta något för dig. Nu är det dags att tänka på våren, eller
hur?

Kortfattat handlar modellen om detta: Utifrån valt arbetsområde/tema väljer
läraren en upplevelse utanför skolans lokaler. Upplevelsen förarbetas och
efterarbetas i klassrummet efter en särskild struktur.
Inom samarbetet Det utvidgade klassrummet arbetar vi med att sprida och
utveckla denna modell som är utformad av Holmaskolan. Vi har skapat olika
aktiviteter som följer modellens struktur på nya och gamla pedagogiska arenor.
Dessa kommer vi att presentera för er under denna eftermiddag:
Program:
Första timmen är vi utomhus - kläder efter väder. Vi startar vid Gustav Adolfs
torg och slutar vid Malmö Museer. Två av våra aktiviteter presenteras på plats:
Kl 13. Samling på Gamla Begravningsplatsen vid ingången från Gustav
Adolfs torg.
Vad kan en skolklass lära där?
Området ger goda möjligheter till att träna språk, dels genom fysiska företeelser
och dels genom diskussion kring hur samhället såg ut förr men även idag. De
gamla gravarna kan berätta om samhället förr. Vilka var viktiga i staden, vilka
yrken fanns och vilka var ”fina”? Vilken var skillnaden mellan män och
kvinnor? Vilken bild av samhället ger de nya gravarna, som en jämförelse?
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Efter det går vi vidare till Kungsparken.
Där kan klassen lära känna det medeltida samhället genom historia, bild,
berättelse och drama, med utgångspunkt från det medeltida klostret som en
gång låg i Kungsparken. De får också möjlighet att skriva klart berättelsen ”
Stalldrängen Jens och klosterspöket”.
Promenad till Kommendanthuset, Malmö Museer.
kl 14. Vi värmer oss med kaffe och te i Kommendanthuset medan vi hör
Ingrid Olsson, och Camilla Frick (rektor respektive lärare på Holmaskolan)
redogöra för sina erfarenheter av arbetet med upplevelsebaserat lärande.
14.30. Fler aktiviteter presenteras. Frågestund.
15.00. Slut för dagen!
Målgrupp: Pedagoger och skolledare åk F-6
Pris: Informationsträffen är gratis – precis som aktiviteterna inom DUK.
Anmälan: Senast den 19 januari till marianne.bomgren@malmo.se
Lektionsförslag till aktiviteterna finns att ladda ner här.
Följ Det utvidgade klassrummets blogg på Pedagog Malmö.
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