
Vi utvecklar Sveriges viktigaste människor
www.lararfortbildning.se • 08 - 737 68 00

Framgångsrik 
skrivundervisning
– Så utmanar och utvecklar du eleverna i deras skrivande

MALMÖ 6 OKT • STOCKHOLM & DIGITAL 21 OKT

4+
n	Konferens för 
 hela arbetslaget

n	Gå fyra så 
 bjuder vi 
 rektor

 Anna Sterlinger Ahlring 
 Moderator 

 Catharina Tjernberg 
 Daroon Yassin Falk 

 Pär Sahlin 
 Ulrica Elisson 

 Gustaf  B. Skar 

 

ÄVEN SOM LIVESÄND DIGITAL KONFERENS

 u Differentierad undervisning och kooperativt lärande i skrivundervisningen

 u Vässa din textrespons!

 u Vägledande samtal som utvecklar funktionell skrivkompetens 

 u Språkutvecklande arbetssätt i din undervisning

 u Lektionstips för inspirerande och inkluderande skrivundervisning ÅK 1-6 

Massa lektionstips för ÅK 1-6
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Med reservation för ändringar

08.15  
Registrering
Kaffe/te och smörgås. Passa på att besöka Coachens hörna.

09.00  
Konferensen inleds och moderator Anna Sterlinger Ahlring 
hälsar välkommen 
 Kortföreläsning:  Att skapa magi med ord. Låt pennan bli en pensel 
och pappret en målarduk 

09.20
Hur tar vi ett helhetsgrepp runt läs- och skrivutvecklingen 
på vår skola?  
Lärarfortbildnings läs- och skrivexpert, tillika kvalitetsansvarig 
Susanne Weiner Ahlström tar ett koncentrerat helhetsperspektiv 
på hur skolor kan lyfta sin läs- och skrivundervisning.

09.30
Framgångsrik, skicklig skrivundervisning – vad är det? 
En framgångsrik och skicklig skrivundervisning bygger på den 
teoretiska förståelsen inte bara i ämnet utan också i lärpro-
cessen. Läraren behöver ha ett förhållningssätt som utgår från 
eleven med fokus på att skapa motivation och lust att lära. 
Dessutom krävs en tydlig struktur och tydliga mål men också att 
kunna fånga de didaktiska ögonblicken för att möta mångfal-
den i klassrummet, olika behov, olika modersmål, eventuella 
hinder för lärande och särbegåvning.

n  Vad kännetecknar en framgångsrik skrivundervisning?  
n  Så gör skickliga lärare för att utveckla sina elever
n  Elever med olika förutsättningar och behov
n  Planering och tillämpning av inkluderande skrivundervisning 
n  Fördelar med kollaborativa arbetsformer och kollegialt lärande 

Catharina Tjernberg
Forskare i läs- och skrivutveckling vid Karlstads univer-
sitet 

Catharina har fokus på hur man kan omsätta 
teori i pedagogisk verksamhet. Catharina är 
prisad för sin skolforskning och sin förmåga 
att lyfta den tysta kunskap som skickliga lärare 
har för att lyfta och utveckla sina elever. 

10.30
Fika med kaffe/te och kaka
Passa på att besöka Coachens hörna.

11.15
Funktionellt perspektiv på skrivbedömning och textrespons 
En viktig pusselbit i elevernas skrivutveckling och skrivmotiva-
tion är att de får relevant bedömning och respons. Men vad ska 
läraren bedöma och hur ges feedback? Utgångsläget i föreläs-
ningen är ett funktionellt perspektiv, vilket innebär att en av 
de viktigaste aspekterna vid bedömning blir om eleven uppnår 
syftet med sin text. Vi tar del av forskning, och med hjälp av au-
tentiska elevtexter och textsamtal, presenteras redskap för arbete 
med skrivbedömning och textrespons i grundskolans tidiga år. 

n  Vad kännetecknar god skrivbedömning? 
n  Hur kan skrivförmåga bedömas i de tidiga skolåren? 
n  Utmärkande drag för god textrespons  
n  Vägledande samtal som bidrar till att utveckla elevers funktionella  
 skrivkompetens 

Gustaf B. Skar  
Professor, Nasjonelt senter for skriveopplæring og 
skriveforsking 

Daroon Yassin Falk 
Lektor, Örebro universitet

Gustaf B. Skar är professor vid Nasjonalt 
senter for skriveopplæring og skriveforsking 
vid Norges teknisk-naturvetenskapliga uni-
versitet. Skar leder för närvarande projektet 
”Funktionellt skrivande i de första skolåren” 
och projektet att utveckla ny norskexamen. 
Skar har främst forskat om skrivundervisning 
och bedömning. 
Daroon Yassin Falk har lärarbakgrund och 

arbetar som universitetslektor i svenska språket vid Örebro uni-
versitet. Hennes forskningsintressen är huvudsakligen skrivun-
dervisning och skrivutveckling i grundskolans tidiga år. Daroon 
är involverad i Gustaf Skars forskningsprojekt. 

12.00 
Lunch
Passa på att besöka Coachens hörna.

Konferensprogram

Coachens hörna
Passa på att ta ett samtal med Lärar-

fortbildnings läs- och skrivexpert 
Susanne Weiner Ahlström om hur 
ni tar ett helhetsgrepp om 

läs- och skrivutvecklingen på er skola. 



En dag fullspäckad med verktyg
LUST, MOTIVATION OCH SKAPARGLÄDJE – visst önskar vi att det ska drabba våra elever när vi introdu-
cerar nya skrivövningar, oavsett om eleverna gör sina första trevande försök i årskurs 1 eller skriver argu-
menterande text i årskurs 6. Men lärarutmaningen handlar inte bara om att skapa lust och motivation hos 
eleverna. De ska få verktyg och nycklar till skrivande som inkluderar, utmanar och utvecklar dem på deras 
nivå. Samtidigt behöver vi förstå elevernas lärprocess och sätta långsiktiga mål för deras skrivutveckling. 

Under dagen får du praktisk och undervisningsnära kunskap om lärprocesser, differentierad skrivundervis-
ning, skrivbedömning, textrespons och mycket mer. Innehållet är anpassat för dig som undervisar i årskurs 
1–3 och 4–6. Välkommen på konferens som stärker och utvecklar din skrivundervisning. 

13.00
Gemensam reflektion
Anna Sterlinger Ahlring hjälper oss reflektera, resonera, och reagera på 
förmiddagens föreläsningar. 

13.15
Differentierad skrivundervisning 
– att arbeta både språkutvecklande och inkluderande 
I den differentierade undervisningen anpassas aktiviteter och 
uppgifter utifrån elevgruppen och inte tvärtom som när man 
individualiserar, då man anpassar elevgruppen utifrån uppgiften. 
Hur kan man använda sig av detta i skrivundervisningen? Uti-
från ett språkutvecklande arbetssätt får du flera exempel på hur 
du kan jobba ämnesövergripande och differentierat med skriv- 
undervisningen för att skapa förutsättningar för att alla elever ska 
nå så långt som möjligt.     

n  Språkutvecklande arbetssätt med hjälp av cirkelmodellen och 
 stödstrukturer
n  Motiverande arbetssätt – att synliggöra lärandets vad, hur och varför
n  Så lär vi oss tillsammans genom kooperativa strukturer 
n  Formativ undervisning – återkoppling under alla lektioner
n  Samma uppgift – olika nivåer. Exempel på anpassade uppgifter 
 och aktiviteter

Ulrica Elisson 
Lärare

Ulrica Elisson är lärare i matematik, NO, teknik, 
SO och svenska i åk 5–6.  Hon jobbar med ett 
differentierat och motiverande arbetssätt samt 
digitalt och kreativt lärande i undervisningen. 
Ulrica är också läromedelsförfattare till 

Escape Room i undervisningen som utkommer i augusti (Natur & 
Kultur). Ulrica Elisson har blivit nominerad till Guldäpplet inte 
mindre än tre gånger.

14.15
Fika med kaffe/te, kaka och frukt
Passa på att besöka Coachens hörna.

14.45
Inspirerande fungerande skrivövningar  
”Han var glad.”   ”Hon blev arg.”   ”Vi var jättehungriga!” 
Hur väcker vi elevernas skrivlust? Hur får vi dem att behärska 
gestaltandets konst eller att förstå när och hur de ska anpassa 
språket till olika mottagare?  I den här föreläsningen får du inspi-
ration, tips och skrivövningar som utgår från kursplanen – med 
elevens motivation i fokus.

n  Skrivövningar som suger tag i eleverna
n  Behöver det vara så svårt att skriva gestaltande?
n  Hur arbetar vi språkutvecklande med skrivövningar? 
n  Från talspråk till skriftspråk – och det som ställer till det däremellan 

Pär Sahlin 
Föreläsare och författare

Pär Sahlin är inte bara en uppskattad föreläsare 
utan också dito författare som skriver både 
barn- och ungdomsböcker och läromedel i 
svenska. 2019 tilldelades han Läromedels-
författarnas pris Lärkan för årets läromedels-
författare för mellanstadiet. Pär är också lärare 

och föreläser om bland annat genrepedagogik, språkutvecklan-
de arbetssätt och retorik samt håller skrivarkurser för både barn 
och vuxna. 
    

15.45 
Framgångsreceptet – så lyckas vi i vår undervisning  
Moderator Anna Sterlinger Ahlring sammanfattar dagen och bju-
der på återblickar från sina sex år med Anna & Philips Lärarpod-
cast. Anna reflekterar kring intervjuer med skickliga lärare och 
ger exempel på vad de gör för att lyckas i sin undervisning.

16.00  
Konferensen avslutas

på Lärarfortbildning.se

Anmäl dig och dina kollegor



HALLÅ DÄR!HALLÅ DÄR!

  Gustaf B. Skar 

Professor vid Nasjonalt senter for skriveopplæring og 
skriveforsking.

Hur får vi till en framgångsrik skrivundervisning?  
I de lägre årskurserna kan man förenklat säga att det 
handlar om tre aspekter: att lära barnen strategier för 
att ta sig igenom de olika delarna av skrivprocessen, att 
sätta av tid till skrivundervisning, och att ge elever god 
undervisning i att förstå kopplingen mellan bokstav och 
ljud, hur bokstäver formas och andra aspekter av det 
som med en teknisk term kallas transkriptionsfärdighe-
ter.   

Är elever i dag sämre på att skriva än tidigare?  
Vi har inte data som kan ge ett bastant svar på den 
frågan. Och frågan är inte ny: en avhandling från 2017 
visade att man i Sverige larmat om dåligt skrivande 
sedan 1970-talet.   

Vilka är de största utmaningarna kopplat till skrivundervis-
ningen? 
En stor undersökning i Norge fann att långt över 70 % av 
tillfrågade lärare tyckte att lärarutbildningen misslyckats 
att förbereda dem till en arbetsvardag som skrivlärare. 
Vi kan inte förvänta oss att elever utvecklar god skrivför-
måga, om vi saknar kunskaper i att undervi-
sa om det.

Vad hoppas du att deltagarna tar med 
sig från din föreläsning? 
Att alla elever kan lära sig att skriva. 
Vägen till skrivförmåga kommer 
att variera, men det är möjligt att 
både motivera till skrivande och att 
lära elever goda strategier för 
skrivande.  

  Pär Sahlin  

Barn- och ungdomsboksförfattare, läromedels- 
författare, föreläsare och lärare.    

Hur får vi till en framgångsrik skrivundervisning?    
Elever lyckas bra när det finns tydliga ramar i skrivupp-
giften och de får stöttning före, under och efter skri-
vandet. Den viktigaste faktorn är att läraren signalerar 
och visar eleverna att det är viktigt, kul, kreativt och 
utvecklande att skriva.   

Vilka är de största utmaningarna kopplat till  
skrivundervisningen?  
Det finns förstås massor av utmaningar. Eleverna be-
höver dels kunna skriva korrekta meningar, variera sitt 
språk, strukturera texten på ett begripligt sätt och veta 
vad syftet med texten är. Dessutom behöver de ämnes-
kunskaper. Lärare behöver i sin tur kunna undervisa 
eleverna i båda sakerna, alltså både ämnesstoffet och 
det typiska för den text som läraren förväntar sig att 
eleverna ska skriva. Och helst ska undervisningen vara 
både kreativ, intressant och väcka lust hos eleverna att 
vilja lära mer.  
Komplext och svårt, vill jag lova! Men också roligt och 
utmanande. 

Vad hoppas du att deltagarna tar med sig från din  
föreläsning?  
Min förhoppning är att lärare får 
med sig ett par givande övningar 
som de kan testa redan dagen 
efter på sina elever. Jag hoppas 
också att min föreläsning ska 
uppmuntra deltagarna att ha 
en skrivundervisning som både 
stöttar och vidgar elevernas 
skrivrepertoar.  

Vill du ha mer lektionstips? 
Kolla in Lektionsbanken.se och 
inspireras av mängder av olika upplägg. 



DAGS ATT GÖRA NÅGOT ÅT SKRIVGLAPPET!

En av svenskämnets mest omdebatterade utmaningar just nu är hur vi motiverar och 
utbildar elever till skrivkunniga individer som behärskar skriftspråket i alla dess variationer. 
En skrivkunskap som de ska bära med sig, och som behöver vara hållbar, för resten av deras 
liv.
 
Nu får du möjlighet att fullkomligt badas i aktuell kunskap om framgångsrik skrivundervis-
ning för årskurs 1–6, när etablerade forskare, prisade lärare och författare delar med sig av 
fungerande och inspirerande skrivövningar, inkluderande och motiverande arbetssätt och 
den senaste forskningen. Målet är att du ska komma tillbaka till dina elever påfylld med 
insikt och kompetens. 

Varmt välkommen till årets konferens!
Ulrika Wendéus, programansvarig

LUNCH OCH 
KAFFE INGÅR

När du deltar på plats ingår lunch 
och fika. 
Pris på plats: 3 750 kr exkl moms. 
Pris digitalt: 3 350 kr exkl moms. 

Gå fyra så bjuder vi rektor!
Den här konferensen vänder sig till 
hela arbetslaget. Vårt erbjudande 
”4+” betyder att när ni anmäler 
minst fyra betalande deltagare så 
bjuder vi rektor.

Möt vår moderator
Anna Sterlinger Ahlring

Anna Sterlinger Ahlring är en välkänd profil och kanske 
framförallt en välkänd röst för många av oss från ”Anna 
och Philips Lärarpodcast”, som hon och kollegan Philip 
Hjalmarsson startade 2015. I denna uppskattade 
och prisade podd har de träffat och samtalat med 
hundratals skickliga lärare. Anna är lärare i svenska 
och SO samt förstelärare i entreprenörskap för åk 4–9. 
Hon brinner för att entusiasmera andra lärare och sina egna 
elever. Hon har tilldelats flera prestigefulla lärarpriser, sitter med i styrelsen 
för Lärargalan och har författat två böcker om att utvecklas som lärare. 

4+

Ulrika Wendéus
Legitimerad lärare, läromedelsförfattare 

och föreläsare.

När du lämnat konferensen har du fått:

n   Kunskap om vad som kännetecknar en framgångsrik och hållbar skrivundervisning  
       i teori och praktik 
n   Tips på hur du samtalar med eleverna om deras texter 
n   Insikter om vad du ska fokusera på i bedömning av elevtexter
n   Arbetssätt, metoder, modeller och övningar som du kan använda direkt i din undervisning 
n   Inspiration att fördjupa dig vidare i teori kring lärprocesser och framgångsrik skrivundervisning
n   Inspiration till hur din skola kan ta ett helhetsgrepp om läs- och skrivundervisningen.



Ny forskning som 
stöttar i ert arbete

Konferensen ger både medarbetare och 
eleverna på skolan bra förutsättningar för en 

god skrivutveckling

Vi ger lärare fler 
verktyg att 
använda i sin 
skrivundervisning

Konferensen utgår från senaste forskningen 
och ger konkreta exempel på arbetssätt, modeller 

och inspirerande övningar för elever både i 
årskurs 1–3 och 4–6

Konferensen bokas upp snabbt,   
anmäl dig och ditt arbetslag redan i dag! 
Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.

Cecilia Blanckert
cecilia.blanckert@lararfortbildning.se
070 - 850 48 96
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Anmäl dig på webben!

Framstående 
forskare och pedagoger 
delar med sig av det 
senaste inom 
skrivundervisning

Lärarfortbildning AB
Box 120 60  •  102 22 Stockholm
08 - 737 68 00  •  www.lararfortbildning.se

BOKA
NU

Läs mer och anmäl 
dig på lararfort

bildning.se
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