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Utbildning och arbetsmarknad
Cecilia Gustafsson

Anmälan till deltagande i Skriva sig till lärande 2020/21

Kommun ………………………………………………………………………..
• Vi har för avsikt att, i samarbete med SKR, driva en utbildning i Skriva sig till
lärande i kommunen under läsåret 2020/21 där syftet är att kompetensutveckla lärare
inom modellen för att utveckla undervisning där digitala verktyg fungerar som
hävstång för lärande.
• Vi är villiga att delta enligt de målsättningar, arbetssätt och villkor som presenteras i
dokumentet.

…………………….. 2020

……………………………..

………………………….

Ordförande, nämnden med

Förvaltningschef, grundskolan

ansvar för grundskolan
…………………………

…………………………

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Blanketten skickas per post eller e-post och ska vara SKR tillhanda senast den 31 mars
2020. Adresser framgår nedan.
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Villkor för deltagande Skriva sig till lärande
Bakgrund Skriva sig till lärande på SKR
Utbildning i Skriva sig till lärande (STL) har sedan 2016 drivits av SKR. Första
omgången utbildades handledare som hade i uppdrag att utbilda lärare på sin egen
skolan, och sedan i förlängningen sprida STL vidare inom kommunen. Då efterfrågan
på en större och mer omfattande spridning fanns från kommuner gjordes utbildningen
om till hösten 2017 och riktades mot enskilda lärare..
Under läsåren 2017/18, 18/19 samt 19/20 har över 550 enskilda lärare från
sammanlagt 50 olika kommuner gått utbildningen som getts i via blended learning,
vilket innebär att fysiska träffar varvats med digitala träffar och digitalt samarbete.
På förfrågan från kommuner har SKR sedan januari 2019 utformat ett stöd för att
möjliggöra att kommuner själva kan driva utbildningen, med stöttning från SKR.
Denna utbildningssatsning är framtagen med utgångspunkt i den senast publicerade
forskningen kring STL som fokuserar faktorer för att nå ett långvarigt
förändringsarbete.
Skriva sig till lärande
Skriva sig till lärande (STL) är en pedagogisk modell för att arbeta med
skrivprocessen i skolan. Grundtanken inom modellen är att förena välförankrad
skolforskning med digitala verktyg och få dessa att fungera som hävstång för lärande.
Modellen kan användas i samtliga ämnen och årskurser då skrivandet anpassas till det
aktuella ämnet.
I den forskning som finns kopplad till modellen framgår det att elever i lågstadiet som
använt modellen presterade markant bättre än de två kontrollgrupperna som ingick i
studien. I den grupp som arbetat med STL var det mindre spridning bland resultaten
och man kunde se att det framförallt gynnade pojkars resultat.
Vidare forskning inom STL-modellen fokuserar på förändringsarbete på
huvudmannanivå via en pedagogisk modell. I denna forskning lyfts områden som är
viktiga för att nå en förändring av andra ordningen hos huvudmän, rektorer och lärare.

Villkor för deltagande
Nedan specificeras vilken stöttning som SKR kommer att bidra med samt vad som
förväntas av kommunen.
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Stöd från SKR
Samarbetet som ingås mellan SKR och kommunen/regionen pågår mellan april 2020
och maj 2021. I samarbetet ingår följande från SKR:
-

-

-

Digital utbildning i STL för de som väljs ut att handleda utbildningen i
kommunen (genomförs våren 2020)
Tre träffar på SKR med samtliga kommuner som deltar i utbildningsomgången
En uppstartsträff i den egna kommunen med handledare och samordnare
tillsammans med representant från SKR
Stöttning kring organisation, upplägg och planering av innehåll
Material för hela utbildningen (som även kan anpassas av handledarna).
Tillfällen för föreläsningar för deltagare på utbildningen samt för
skolledare/förvaltning av ansvarig på SKR
Kontinuerlig handledning under hela utbildningens gång av representant från
SKR, detta gäller både för de handledare som driver utbildningen samt för
samordnare och andra som är med och organiserar utbildningen hos
huvudmannen
Inbjudan till samarbete med andra kommuner som driver STL-utbildningar

Stöttningen utformas detaljerat i kommunikation med förvaltningen och dess
önskemål för att utbildningen ska fungera så bra som möjligt i den pågående
verksamheten samt knyta an till pågående utvecklingsarbete.
Ansvar för kommunen
- Förankra STL-arbetet i hela styrkedja – politik, förvaltning, skolledare, lärare
- Utse en samordnare som håller kontakten med SKR och är ytterst ansvarig för
utbildningen i kommunen
- Utse handledare som leder utbildningen i kommunen
- Möjliggöra för handledarna att genomföra sitt uppdrag vilket innebär att hålla i
träffarna (med material från SKR), följa upp deltagarnas arbete, inspirera och
motivera samt återkoppla på deltagarnas analyser.
- Säkerställa att praktiska förutsättningar såsom digitala enheter, trådlöst
nätverk, digital support, digitala plattformar som tillåter elevinteraktion finns
på plats.
- Möjliggöra träffarna och avsätta lokaler samt tid för deltagarna.
- Möjliggöra för deltagarna att delta vid samtliga träffar samt genomföra
analyser av undervisning vid minst 6 tillfällen samt återkoppla kollegialt på
dessa.
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-

Utvärdera utbildningens utfall med hjälp av utvärderingar, självskattningar
samt andra resultatverktyg som används inom kommunen, samt delge dessa till
SKR för sammanställning.
- Delta vid de tre nätverksträffar som SKR anordnar.
Kostnader
För samarbetet utgår en kostnad om 100 000 kronor med möjlighet att dela upp på två
kalenderår. I kostnaden ingår samtliga delar beskrivet ovan. I summan ingår även de
besök som SKR gör i kommunen under samarbetet. Resa och eventuell logi
tillkommer dock för de tre träffarna på SKR.
Dokumentation
För att kunna följa upp utbildningens utfall är det viktigt att kommunen har en plan för
hur utbildningen följs upp. I utbildningen ingår att varje deltagare gör en
självskattning i början av utbildningen samt genomför samma skattning i slutet för att
kunna visa på progressionen i det egna lärandet. Kommunen själva ansvara för at följa
upp elevresultat samt att uppföljning för att utvärdera insatsen i den specifika
kommunen. Dokumentationen ska även delges SKR i syfte att kunna sammanställa
olika kommuners resultat. SKR ansvara för att göra en uppföljning med samtliga
deltagare och sammanställa detta.

Vid frågor eller behov av förtydligande, vänligen kontakta Cecilia Gustafsson,
förvaltningsledare för STL cecilia.gustafsson@skr.se
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