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                 AK-C (2009) 



Centrala resultat (AKC, 2009)

● responsen har normativ slagsida, visar på de direkta (språkliga) 
felen

● responsen lägger sig på oftare på lokal textnivå (språkfel), mer 
sällan på den globala textnivån (genre och kontext)

● responsen visar i huvudsak på brister och inte styrkor
● diskussion kring tröga vs interaktiva responsmönster och 

-verktyg, handskrift vs digitala verktyg
● respons på slutprodukt och inte under process



Traditionellt har lärare prioriterat 
feedback på slutprodukter, och 
forskning antyder att sådan 
feedback ännu kan vara den 
vanligaste. 

                          Skolforskningsinst., 2018 



När och varför ges respons? 

Summativ respons/feedback

- på slutprodukt
- den vanligaste
- syfte att bedöma

Formativ respons/feedback

- under skrivprocessen
- syfte att utveckla 

individuell skrivförmåga
- har störst effekt på 

individuell skrivutveckling

(Skolforskningsinst., 2018)



PASS1.RESPONS eller FEEDBACK 
eller ÅTERKOPPLING 

på elevtext



“På klasslärarstudentens 
fråga svarar jag alltså nej. 
Läraren ska inte spåra 
varje fel. I värsta fall slutar 
en sådan exercis med att 
texten åker i 
papperskorgen och 
lärararbetet är slöseri med 
både tid och ork.”

Blogginlägg (12.11.2020)

https://www.sydkusten.fi/sv/start/article-132722-75519-korrigera-eller-respondera


Vilka responsberättelser bär vi själva med oss?

(2003)



Normativ eller kommunikativ textsyn 

● att korrigera och rätta elevtexter - läraren som 
granskare

● att bedöma elevtexter - läraren som bedömare

● att respondera eller läsa elevtexter - läraren som 
läsare



PASS 2. Hur gör du/ni i kollegiet (skolans 
verksamhetskultur) - korrigerar, rättar, bedömer, 
läser, responderar du? 

● Berätta hur du oftast ger respons.
● Reflektera över era verb. 



Men det viktigaste av allt - att ta den skrivande 

unga människan och det skrivande barnet på 

allvar. Att vara någons läsare innebär 

egentligen allt annat än att använda den röda, 

korrigerande pennan. Du blir en läsare rätt 

enkelt. Till exempel genom att peka i texten och 

säga: “Det här ordet skimrar extra mycket.”, 

“Här blir jag provocerad” och “Här blir jag glad.” 

Och någon gång: “Här får du mig att gråta.” 

(Kronholm, A. ÖT/Vbl. 23.1.2022)



skrivpedagogik i Svenskfinland (2020-23)



Allfinlandssvenskt projekt i skrivpedagogik med fokus genrepedagogik 
(2020-23), med strategierna skolutveckling och kollegialt lärande (primärt 
åk 7-9, sekundärt 1-6 och andra stadiet).

Svenska modersmålslärarföreningen i Finland (Smlf) är huvudman, i 
samarbete med Sydkustens landskapsförbund. Svenska kulturfonden 
och Svenska folkskolans vänner är finansiärer. 

går från LÄS till SKRIV

https://www.smlf.fi/


Första året 2020-2021 

-urval och etablering av åtta 
 svenskspråkiga fokusskolor 

- hel lärstig i pilotskolan   
  (Nykarleby f-9 + gymnasiet)

- 350 lärare, 2 500 elever 

- implementera och utmana lärarna i 
cirkelmodellen, inventera och synliggöra 
genrerepertoar och frågeverb, lärar- och 
kamratrespons på texter (SS1-4)

- styrgrupp

BILD: Lyssna på talspråk/Svenska litteratursällskapet i Finland (2018), 
https://www.sls.fi/sv/utgivning/lyssna-pa-talsprak

https://www.sls.fi/sv/utgivning/lyssna-pa-talsprak


Fokusskolor (2020-23)

Donnerska skolan, Karleby 
Skärgårdshavets skola, Korpo 
Kyrkbackens skola, Nagu 
Lovisavikens skola, Lovisa 
Kristinestads högstadieskola, Kristinestad 
Åshöjdens grundskola, Helsingfors
Lyceiparkens skola, Borgå
Övernäs skola, Mariehamn

Enhetsskolan i Nykarleby (f-9) är pilotskola i samarbete med Topeliusgymnasiet i 
Nykarleby.



Andra året: fokusskolorna på väg mot regionala 
resursskolor

En pilot-
skola

Åtta fokusskolor (SS5-8)

f-6 och andra stadiet 
närmar sig fokusskola

- önskemål om punktinsatser från Skrivande skola
- besök av och träffar med lärare i fokusskolan
- tar mallar och modeller i bruk
- önskemål om att identifiera och minska skrivglapp, 

etablera hel lärstig



Lärarna först.
Eleverna på sikt.
Resultaten på köpet. 

Alla lärare. 
Alla ämnen.
Alla stadier. 

AKC, Sydkustens blogg (27.8.2020)



skrivandeskola.fi

https://skrivandeskola.fi/


Följ oss

skrivandeskola
#skrivandeskola



Kodknäckaren 2.0 
Ett resultat av kollegialt lärande

Läsa och skriva på 
tvärs över ämnen 
och skolstadier

  
Zachariasskolan (f-9) och Topeliusgymnasiet 
möts i Kodknäckaren, genrepedagogiken 
och Nykarlebymodellen (2019-)



Om lärarrespons  



Två begrepp för att förstå klassrummets skriftpraktiker 
-alltså skolskrivandet eller skolans skriftkultur 
(Heath, 1983/2001; Barton 2001; Karlsson, 2002/2006) 

Skrifthändelse/literacy event df., “en händelse 
där skrift används på något sätt genom att man 
läser, skriver eller pratar om något skrivet” 
(Karlsson, 2006, 22-24)

Skriftpraktik/literacy practice df., “enskilda, 
konkreta tillfällen då läsande och skrivande 
används (skrifthändelser) i överordnade 
verksamheter som också omvänt bildar mönster 
för varje enskild händelse” och “återkommande 
skrifthändelser kan på sikt bilda mönster och bli 
till skriftpraktiker” (Karlsson 2002/2006)

Skriftpraktikerna tar sig uttryck i genrer - “hur 
ska jag bete mig här?”



Många skriftpraktiker i en skrivprocess

● lärartext: instruktion 

● elevtext: olika genrer (det vidgade textbegreppet, 
multimodalitet) som skrivs på uppmaning av läraren 
(instruktionen)

● lärartext: respons på elevtext (under och i slutet av 
skrivprocessen)



Karin Pettersson: Språk- och 
kunskapsutvecklande undervisning F-3 
(2018) 

Stöttning eller scaffolding 
(Vygotskij, 1978) - att bygga 
ramar och byggnads- 
ställningar för skrivandet



Skriftpraktiken 
lärarrespons 
på elevtext



AK-C (2009), dr.avh. 

https://www.doria.fi/handle/10024/52546


RESPONSTRIANGELN
AK-C (2009); efter Hillocks 
(1987) och Hoel (2000)



Responstriangeln/material i 
Skrivande skola 

https://drive.google.com/file/d/1KQghfU3q5BHCyzUBNnz8QdleXZlKgvM2/view


Att ge respons - goda råd och slutsatser 

● ge respons på alla textnivåer (lokal till global nivå)
● bemöda dig om positiv respons, i varje enskild text
● undvik “bra” eller “utmärkt” - motivera vad som är bra
● använd tydliga responsrutiner

○ responsark
○ enhetligt system för lärarmarkörer i texten 

● gör på samma sätt i kollegiet, samstämmig respons



Aktuella skriftpraktiker

● lärartext: instruktion 

● elevtext: olika genrer (det vidgade textbegreppet, 
multimodalitet) som skrivs på uppmaning av läraren 
(instruktionen)

● lärartext: respons på elevtext (under och/eller i slutet 
av en skrivprocess)



PASS 3. Plocka fram era textexempel.  

● En lärarinstruktion (nyckelord, frågeverb). 
● En autentisk elevtext. 
● Autentisk lärarrespons. 

1. Presentera uppgiften (nyckelord, genre, frågeverb).
2. Beskriv och presentera hur studerande löst uppgiften.
3. Diskutera. På vilka nivåer lägger sig lärarens respons? 

Använd responstriangeln som underlag



Responstriangeln/material i 
Skrivande skola 

https://drive.google.com/file/d/1KQghfU3q5BHCyzUBNnz8QdleXZlKgvM2/view


Lärar- och kamratrespons 
några exempel på interaktiva arbetssätt 



Exempel 1. Presentationen som genre - gemensam 
och samtidig respons under process 

● tema: riksdagsvalet 2019, retorisk analys av partiernas valprogram 
● kollaborativt skrivande
● alla stud. jobbar i samma presentation
● varje grupp tilldelas samma antal bilder
● läraren ger respons online -> grupper ser varandras respons
● Vinster:

○ smidigare och mindre jobb för läraren
○ undviker att missar upptäcks när det är för sent
○ normativ språkrespons
○ respons på presentationen som genre 

https://classroom.google.com/u/0/c/MzA3MTQ4MjE1ODRa/a/MzE1MDY2MjYzODFa/details
https://docs.google.com/presentation/d/1hqbr8hGQQO0gZDeVTlVSceU2rqfGV9Fnbg_W2cNzGDA/edit#slide=id.g5530308047_0_0


Exempel 2. Kamratrespons på novell både i när- och 
distansundervisning

● läsa upp egen text för de andra
● kamraterna inne i samma dokument
● 3 min. tystnad (färgrespons, kommentarer i marginal, verbal 

slutrespons)
● muntlig genomgång

https://docs.google.com/document/d/1qclkgEUP6L14NUdNz6W-ZefHdycjhfmBZQCotB2yX38/edit


Exempel 3. Lärarrespons på materialbaserad 
recension (skriftlig och muntlig) 

● responsinstruktioner på digital text 

● hur det kan se ut;  starkt exempel (text och ljud)/svagt exempel (text och ljud)

● självrespons, självvärdering (starkt & svagt ex.) 

https://docs.google.com/document/d/1QeXae9dqUFv8gwtwnThXhqOK8urXe_p_Q35tHJ3dOwE/edit
https://docs.google.com/document/d/1ghpC9PUXShPjB-o9CEIOLgrZGK6thvdvOBdDqqeY_O8/edit
https://drive.google.com/file/d/1Azm5qaZ4ZOGUNF68-WAABLiW4SZFQeue/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1W46WS8RrImPxNtHZVe9NrHB4-LmZFbMOR6XswBj7Zhw/edit
https://drive.google.com/file/d/1jgInA3TBTC6942J4SWWSHqo9Lsi3opXP/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wUX2UWn6DZ3TXoW9AofdZncCPRgKZsf3a0aQCYIBoZY/edit
https://docs.google.com/document/d/1SfugGPo6NT7HovUJx-qKE8rW7zriz7uNRBg4dvNT-pQ/edit


Något om deadliner - piska eller morot?

Mitt recept: 
All inclusive-respons som morot



PRINCIPER FÖR 
DEADLINE
modersmål och litteratur



● Håll DEADLINEn, en god grundprincip. Den som håller deadline får både 
sifferbetyg och en returnerad text som är full med lärarrespons (korrigeringar, 
motiveringar, synpunkter, emojin  😊😏😓😅😊😟😢) på texten. 

● Den som inte håller deadline har en vecka på sig till den DÖDASTE 
DEADLINEn. För de texterna ger jag enbart sifferbetyg och all övrig respons 
uteblir. 

● Ifall ingen text kommit in en vecka efter deadline bedöms texten med betyget 
fyra (4). Undvik den här situationen; framför allt uteblir din övning i att skriva 
och få respons på dina texter. Dessutom vägs betyget in i kursbetyget.



Till sist



Att ge respons - goda råd och slutsatser 

● ge respons på alla textnivåer (lokal till global nivå)
● bemöda dig om positiv respons, i varje enskild text
● undvik “bra” eller “utmärkt” - motivera vad som är bra
● använd tydliga responsrutiner

○ responsark
○ enhetligt system för lärarmarkörer i texten 

● gör på samma sätt i kollegiet, samstämmig respons



TIPS: Ge respons under skrivprocessen. 



Ett viktigt översiktsfynd var också betydelsen av att feedback ges i 
förtroendefull dialog mellan lärare och elev, där läraren känner elevens 
behov och möjligheter. Steg i denna riktning kan vara att pröva nya sätt att 
få till stånd dialog kring texter och kanske variera skriftlig feedback med 
muntlig. En sådan fördjupad dialog kan ge bättre förståelse av varför 
elever väljer att skriva som de gör, och hur kommunikationen kring 
förbättringsmöjligheter kan bli mer konstruktiv. 

                                       

    Skolforskningsinstitutet (2018)



Selektiv respons - inte kommentera “allt” (Berge & 
Skar, 2018)

Det kan vara nyttigt för alla lärare som möter elevtexter att ha ett brett 
perspektiv på vad textkvalitet innebär. Exempelvis kan ett gott 
innehåll skymmas av brister i formalia eller en icke ändamålsenlig 
struktur på texten. [...] Det är god lärarpraxis att efter en bedömning 
inrikta responsen på det som är mest lämpligt att ta tag i för 
ögonblicket. Det är detta som kallas en selektiv respons, till skillnad 
från att kommentera ”allt”. 





Aktuellt



Skrivregler för 4-6, Skrivbolaget



“God skrivförmåga - viktigt för alla” i UR/Skolstudion (avsnitt 11)

Skrivande skola som 
sidekick

https://urplay.se/program/218960-skolstudion-god-skrivformaga-viktigt-for-alla


“Är handskrivningen på utdöende?” i UR/Skolstudion (avsnitt 3)

https://urplay.se/program/218952-skolstudion-ar-handskrivningen-pa-utdoende


Om försämrad skrivförmåga, UR/Svt

https://urplay.se/program/217798-skrivglappet


Läs mer på 
https://www.smlf.fi/tavlingar/
DEADLINE 31 maj 2022

vadhander_smlf

https://www.smlf.fi/tavlingar/
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Festtal och debattartikel, 
Topeliusdagen 2022

https://www.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/550733?shareID=120887-67d6cb8a3d


Hbl, 10.2.2022

https://www.hbl.fi/artikel/larare-oroliga-for-samre-skrivkunskaper-nu-ska-ocksa-fysik-och-historielararen-bli-skrivpedagoger/


Men det viktigaste av allt - att ta den skrivande 

unga människan och det skrivande barnet på 

allvar. Att vara någons läsare innebär 

egentligen allt annat än att använda den röda, 

korrigerande pennan. Du blir en läsare rätt 

enkelt. Till exempel genom att peka i texten och 

säga: “Det här ordet skimrar extra mycket.”, 

“Här blir jag provocerad” och “Här blir jag glad.” 

Och någon gång: “Här får du mig att gråta.” 

(Kronholm, A. ÖT/Vbl. 23.1.2022)
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