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Utbildning i Skriva sig till lärande 
STL Blended 2020-21

I höst startar den tredje omgången av utbildningen Skriva sig till 
lärande, STL, i Göteborg, för lärare i grundskolan och gymnasiet. Nu 
i blended-format, det vill säga med både fysiska och digitala träffar. 
Utbildningen pågår under läsåret 2020-21

Schemat kan komma att anpassas utifrån den rådande situationen med Covid 19

Detta är STL
STL är en pedagogisk modell som bygger 
på ett språkutvecklande arbetssätt där man 
kombinerar pedagogik och digital teknik för 
att utveckla elevers skrivande i alla ämnen. 
I modellen ingår bland annat att arbeta 
med formativ återkoppling elever emellan 
och mellan elev och lärare. Eleverna skriver 
och återkopplar digitalt och publicerar sina 
arbeten. Läraren analyserar kontinuerligt sin 
undervisning i relation till elevernas lärande.

Forskning visar att STL bidrar till ökat lä-
rande och likvärdighet, bland annat genom 
att minska skillnaden i pojkars och flickors 
resultat och mellan hög- och lågpresterande 
elever. 

Utbildningens upplägg
STL Blended består av sex fysiska och fem 
digitala träffar. Upplägget är inspirerat av 
Skolverkets moduler, där lärarens arbete i 
klassrummet är en viktig del i utbildningen 

och utgör fokus för det kollegiala lärandet. 
Inför träffarna behöver därför deltagarna ha 
möjlighet att läsa in sig på kursmaterialet 
och att planera, genomföra och analysera sin 
undervisning enligt STL-modellen. Rektorer 
till deltagare kommer att göras delaktiga un-
der utbildningens gång och bjudas in till det 
avslutande tillfället i maj 2021.

Höstens träffar

9 september 13-16.30 Plats meddelas senare

30 september 15-16 Gruppträff i Google meet

14 oktober 13.30-16..30 Plats meddelas senare

4 november 15-16 Gruppträff i Google meet

25 november 13.30-16.30 Plats meddelas senare

9 december 15-16 Gruppträff i Google meet



Anmälan
Anmälan är öppen så länge det finns platser kvar. Från och med den 1 juli är anmälan bindande.  
Platsen kan överlåtas fram till utbildningens start den 9 september. 

 » Anmäl dig här

Kostnad
Anställda i Göteborgs Stad: 4 500 kronor 
Övriga huvudmän: 7 500 kronor

20 procents rabatt vid anmälan av tre eller fler deltagare från samma skola. 

Röster från de som jobbar med STL
Cecilia Lind på Elyseum bloggar på Pedagog Göteborg:  
Att skriva sig till lärande – STL – håller i längden  

Bartosz Ross, modersmålslärare och studiehandledare i polska:  
Bartosz elever skriver sig till lärande

Kontakt
Helen Henriksson, utvecklingsledare Skolans digitalisering  
helen.henriksson@educ.goteborg.se  
076-764 93 39

Karin Olsson, utvecklingsledare Språk och lärande  
karin.olsson@educ.goteborg.se  
072-855 39 59
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