
16.00-16.15 registrering 
16.15-16.45 Pia Köhlmyr: Does feedback really make a 
difference? 
16:45-17.15 Fika sponsrat av Studentlitteratur 
17.15-18.45 Cecilia Lind: Digital Writing Workshop 
18.45-19.00 Avslutning och utvärdering

Plats: Lilla hörsalen, Humanisten, 
Renströmsgatan 6 
Datum: onsdagen 29/11 
Tid: kl 16-19 
Pris: 150:- för medlemmar i 
Språklärarnas riksförbund 
200:- för övriga. 
Anmälan: bindande anmälan via 
denna länk: https://goo.gl/F5Z9pG.  

Engelsklärardagen

För 10e gången bjuder Språklärarnas riksförbund Västra Sverige 

in till en eftermiddag med fortbildning för engelsklärare. Vi är 

glada att kunna presentera årets program i samarbete med 

Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet.

OBS! Medtag dator!

https://goo.gl/F5Z9pG


Engelsklärardagen

Does feedback really make a difference? 
Written feedback on learner writing is said to promote student learning, but the 
question is how teachers should work with it in the EFL classroom. Should we 
correct mistakes (direct feedback) or provide feedback that encourages learners to 
figure out what needs attention and why (indirect feedback) themselves? In a pilot
study, some surprising results appeared as it seems not only direct or indirect form
may affect the quality of learners’ written texts, but also the teacher’s intent with, 
and the linguistic form of, the feedback. So, how can we best help our EFL learners 
improve their writing? 

Pia Köhlmyr är universitetslektor i engelsk språkvetenskap vid Göteborgs 
universitet sedan 1993, och disputerade 2001 med avhandlingen To Err Is Human - 
An investigation of grammatical errors in Swedish 16-year-old learners’ free written 
production in English. 
I grunden har hon en lärarexamen i engelska och franska och har tidigare arbetat 
många år som lärare i grund- och gymnasieskolan samt inom vuxenutbildning.  I 
december 2016 blev hon institutionens första lärare att utnämnas till Excellent 
Lärare. 

Digital Writing Workshop 
Hur kan vi förbereda för skrivande/skapande och stötta eleverna att utvecklas som 
skribenter inom engelskan? Vad händer i en digital writing workshop när elever 
arbetar mer självständigt med sina texter, och ger varandra återkoppling? Exempel 
från klassrummet med minilektioner, modelltexter och samtal om texter. Detta 
görs med avstamp i TCRWP-modellen (Teachers College Reading Writing 
Project).  “Teach the writer, not the writing” (Lucy Calkins) 

Cecilia Lind är förstelärare och stadsdelen Centrums representant i stadens 
nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare. Största delen av sin tjänst undervisar 
hon i svenska, engelska och tyska på “Elyseum”, Johannebergsskolan åk 6-9. Hon 
använder sig av digitala verktyg som resurs i det språk- läs- och skrivutvecklande 
arbetet. Hennes erfarenhet är att digitala verktyg kan tillföra mycket i 
undervisningen - om och när de stöttar och stärker elevers lärande. 


