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Institutionen för vetenskapens 
kommunikation och lärande 
 

 
ÄMNETS DAG 
Fortbildning på Chalmers tekniska högskola för gymnasielärare i svenska  
och/eller engelska, verksamma på naturvetenskapsprogrammet och  
teknikprogrammet. 
 
PROGRAM 
 
09.00-09.15  
VÄLKOMMEN 
Andreas Eriksson, docent och 
avdelningschef för Fackspråk och 
kommunikation/Vetenskapens kommunikation 
och lärande, hälsar välkommen. 
 
09.15-10.15  
SKRIVER MAN PÅ CHALMERS? JA! 
SKRIVPROCESS MED 
KAMRATRESPONS 
 
Efter en introduktion om hur vi arbetar med 
akademiskt och fackspråkligt skrivande i våra 
kurser och i ämnesintegrerade 
kommunikationsinslag, tittar vi närmare på hur 
vi jobbar med skrivprocessen och hur 
återkoppling ges till studenterna på olika sätt, 
till exempel genom peer response 
(kamratrespons).  
 
Vi tittar också på vilka problem som 
studenterna ibland har med skrivande när de 
börjar på Chalmers och vilket stöd de har till 
sitt förfogande, till exempel Chalmers 
skrivguide och Chalmers biblioteks 
referensguider, resurser som är öppna för alla 
att använda.  
 
Maria Persson undervisar och handleder 
studenter i skrivande på Chalmers. Hon har 
tidigare jobbat 20 år som gymnasielärare i 
svenska, engelska och matematik. 
 

10.15-10.45   
PAUS 
 
10.45-11.45   
SCAFFOLDING WRITING TASKS AT 
CHALMERS 
 
To help strengthen students’ written 
communication skills, a focus of more than just 
providing relevant material and teacher input is 
necessary. At Chalmers, we want the students 
to develop their written skills as they develop 
their written texts, which are often subject 
specific. This means scaffolding the writing 
activities in a specific way, in which we select 
materials and instructional methods that 
benefit the students’ and tasks’ needs, provide 
relevant contingency support, make sure 
students share an understanding of the task 
goal with us and increase a student’s 
independency of completing a task. 
 
Today, we look at what these different 
scaffolding components involve, how we strive 
for them to be an integral part of scaffolding 
writing tasks at Chalmers and what the impact 
can be. 
 
Carina Sjöberg-Hawke teaches and tutors 
students in their academic writing and 
speaking skills at Chalmers. She has over 10 
years’ experience of teaching English as a 
foreign language. 
                                                     
UTVÄRDERING  
LOKAL: Programmet genomförs på Zoom
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