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Utbildning i STL, skriva 
sig till lärande
I höst startar en ny omgång av utbildningen Skriva sig till läran-
de, STL, för dig som är lärare i grundskolan och gymnasiet, oav-
sett ämne, i Göteborgs Stad.

STL är en pedagogisk modell som bygger på ett 
språkutvecklande arbetssätt där man kombinerar  
pedagogik och digital teknik. I modellen ingår att 
arbeta med formativ återkoppling elever emellan och 
mellan elev och lärare. Du som lärare tränas i att  
kontinuerligt analysera och utveckla din undervisning. 

Forskning visar att arbetssättet både minskar skillna-
den i pojkar och flickors resultat och mellan hög- och 
lågpresterande elever. De lärare som arbetar med STL 
vittnar också om att de upplever att de utvecklas i sin 
undervisning och i sin användning av digitala verktyg. 

Utbildningens upplägg
Utbildningen pågår under läsåret 2019-20.  
Tillsammans med andra lärare som går utbildningen 
ger och får du återkoppling för att utveckla din undervisning. Observera att den största 
delen av utbildningen sker i ditt eget klassrum och som ett kollegialt lärande i den digitala 
resursen Google Classroom. Fokus är dock inte att utbilda i digitala verktyg utan på den 
pedagogiska modellen. Under året har vi också nio obligatoriska träffar, alla på onsdagar, 
fyra under höstterminen och fem på vårterminen. 

Utbildningen kräver inte att du går ner i tjänst men det kollegiala arbetet ställer krav på att 
du som deltagare kan genomföra analysuppgifter och återkoppling inom angivna tidsramar.

Tider för höstens träffar:

4 september  heldag 
2 oktober  13-16.30  
6 november 13-16.30 
4 december 13-16.30

Plats meddelas senare.  



Anmälan
Antalet platser är begränsat och det är först till kvarn som gäller. 
Anmälan gör du i formulär via denna länk senast tisdagen den 4 juni.  
Observera att anmälan är bindande.

Kostnad 
2 000 kr för lärare i Göteborgs stads verksamhet. 
4 000 kr för lärare i fristående skolverksamhet.

Röster från de som redan jobbar med STL
Cecilia Lind på Elyseum bloggar på Pedagog Göteborg: Grejen med STL?

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

För mer information kontakta Center för skolutveckling

Helen Henriksson, utvecklingsledare 
Digitalisering, IKT 
helen.henriksson@educ.goteborg.se 
076-764 93 39

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

Lisa Molin, Lektor 
Literacy och skolans digitalisering 
lisa.molin@educ.goteborg.se 
0707-61 28 58
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