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Språk- och skrivlärare i eget ämne
LP2014, 28

“en språkmedveten skola”

Varje läroämne har sitt eget språk, textbruk och 
begreppssystem. De olika vetenskapsgrenarnas
språk och symbolsystem öppnar olika perspektiv 
på samma fenomen. Undervisningen ska gå 
från vardagsspråk mot mera abstrakta begrepp. 
I en språkmedveten skola är alla
vuxna både språkliga modeller och 
språklärare i det läroämne de undervisar.

GLP2021, 22 

“ett språkmedvetet gymnasium”

I gymnasiet är varje lärare också lärare i 
språket inom den vetenskapliga disciplin som 
läroämnet grundar sig på samt lärare i 
multilitteracitet. 



Lärarrespons från fokusskola 7-9, dec. 2020
Jag har testat på att använda layoutmodellen för årskurserna 7-9 i biologi och 
hälsokunskap och fysik. Det har då främst gällt inlämningsarbeten och 
laborationsrapporter.

En skrivprocess som jag jobbat med tillsammans med åk 7 i biologi har varit att 
sammanställa planscher/posters. Vi har tillsammans först tittat på olika modeller 
och studerat sidor som beskriver hur man gör en bra vetenskaplig poster. Utgående 
från det har vi gjort en gemensam modell och efter det har alla elever arbetat 
självständigt med sina egna planscher. Lärorikt och nyttig process för både lärare 
och elever!



skrivpedagogik i Svenskfinland (2020-23), fokus på årskurserna 7-9



Allfinlandssvenskt projekt i skrivpedagogik med fokus genrepedagogik 
(2020-23), med strategierna kompetensutveckling 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/


Lärarna först (350 lärare).
Eleverna på sikt (2500 elever).
Resultaten på köpet. 

Alla lärare. 
Alla ämnen.
Alla stadier. 

AKC, Sydkustens blogg (27.8.2020)

https://www.sydkusten.fi/sv/start/article-132722-74426-alla-kan-skriva


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.



Läsåret 2020-21 

Hösten 2020

SS1: Alla lärare skrivlärare i eget ämne

SS2: Cirkelmodellen - skrivandet som process och verktyg för lärandet

Våren 2021

SS3: Skolgenrer och lärarnas skrivprocesser enligt cirkelmodellen

SS4: Korrigera eller respondera - lärarrespons på elevtexter 



Kielikukko, FinRA (1/2021)

https://drive.google.com/file/d/1_4gWqicdWsW3B091aQvM18ra9Qn45n45/view?usp=sharing


Kula, Stefan; Eklund, G. & Kronholm-Cederberg, A (in progress)

Gymnasieutbildningen ur ett studerandeperspektiv med fokus på 
genrepedagogik och den konstruktivistiska kunskapssynen i ett 
finlandssvenskt gymnasium.

“Undersökningen fokuserar på att beskriva, analysera och tolka studerandes erfarenheter av och 
uppfattningar om genrepedagogikens tillämpning i form av läromedlet Kodknäckaren i ett 
gymnasium i Svenskfinland.”



LÄRARNA FÖRST.



LÄRARNAS TVÅ STORA PROBLEM (2013) 

● Våra elever förstår inte vad de läser.
○ vilka är genrerna (vilken typ av text)?
○ var ingår texterna (texternas kontext)?

= kritisk läskunnighet

● Våra elever svarar inte på frågan.
○ vilka verb används i uppgiften?
○ vilka genrer (vilken typ av text) efterlyser uppgiften?

= kritisk skrivkunnighet



Topeliusgymnasiet i Nykarleby (Uusikaarlepyy)



Kodknäckaren. Strategier för genremedvetet lärande (2015)



Kodknäckaren 2.0 
Ett resultat av kollegialt lärande

Läsa och skriva på 
tvärs över ämnen 
och skolstadier

  
Topeliusgymnasiet i Nykarleby (2019)
Beställningar: topelius.gymnasiet@nykarleby.fi
10 €/häfte



Kodknäckaren 2.0 (2019)



        ÖT, 16.8.2019. FOTO Jonas Brunnström 



TVÅ NYCKELKOMPETENSER för de 
studerande - kritisk läs- och 
skrivkunnighet (LP2021)

- att läsa genre och kontext 
- att producera genre i kontext



 VILKEN LÄS- OCH SKRIVKUNNIGHET EFTERFRÅGAS?

Genrer och verb
 studentexamensproven h. 2019

Ⓒ TOPELIUSGYMNASIET i NYKARLEBY, Annette Kronholm-Cederberg



SE-prov i realämnen RE/BI/GEO/HÄ/HI/SL  
GENRER i MATERIALET VERB i uppgifterna FÖRVÄNTAD GENRE i 

UPPGIFTEN 

utdrag artikel
memoarer, textutdrag 
reseskildring, textutdrag 
kartgrafik
diagram 
statistik
psalm
skärmdump Instagram/Twitter
videoklipp Youtube (nyheter, tal)
tabell
karta
bild 
vetenskaplig text, textutdrag
matrecept
recept surkål
schematisk bild

diskutera
redogör för 
presentera
analysera 
utnyttja materialet
framför din bedömning
jämför
kombinera
namnge/rita
förklara kort, analysera kort
avgör utifrån bilden, diskutera
identifiera, 
rita, motivera, bestäm
diskutera, analysera, bedöm 
 

din motiverade bedömning
beskrivning
argumentation
källkritisk analys
analys och tolkning
schematisk bild 
linjediagram
korsningsschema

Ⓒ TOPELIUSGYMNASIET i NYKARLEBY, Annette Kronholm-Cederberg



SE-prov i MA, KE, FY 

GENRER i MATERIALET VERB i uppgifterna FÖRVÄNTAD GENRE i 
UPPGIFTEN 

gifs
funktionsgraf
dynamisk figur
mätdata, bild
kopplingsschema, bild
strukturformler, bild
video på experiment
vetenskaplig text
strukturformler (bilder)
diagram och bild på  periodiskt 
system
tabell

illustrera grafiskt
visa att
förklara i ord/förklara
flervalsfråga
rita en graf
beräkna
beskriv experimentet
begrunda
beskriv kortfattat/förklara.
förklara och motivera
analysera/bedöm
rita upp/bestäm ur grafen

grafisk representation
matematiskt bevis
stringent beskrivning 
beräkning
beskrivning ≈ laborationsrapport
fysikalisk förklaring
reflektion
beskrivning/förklaring
beskrivning/motivering
analys av text/diagram/bild
grafisk framställning av kurva 
analys av kurva

Ⓒ TOPELIUSGYMNASIET i NYKARLEBY, Annette Kronholm-Cederberg



SE-prov i ENG och FI
GENRER i MATERIALET VERB i UPPGIFTERNA FÖRVÄNTAD GENRE i 

UPPGIFTEN 

podcast 
videoklipp, nyhetsinslag
videoklipp, argumenterande tal
dialog
telefonsamtal
radiointervju
nyhetsnotis
debatt
vetenskaplig artikel
vetenskapliga nyheter
livsstilsartikel
ansökningsbrev
blogginlägg
insändare
bokpärm utan titel
cirkeldiagram
fotografi

välj rätt alternativ (flerval)
besvara (på svenska)
skriv in ord som saknas 
(luckuppgift)
identifiera och ersätt informella 
uttryck
skriv
berätta
tacka
ge råd

blogginlägg
insändare
tal
åsiktstext
nätdiskussion
bokrecension
bokpresentation
inbjudan (fest)
meddelande (tack)
notis (nyhet)

Ⓒ TOPELIUSGYMNASIET i NYKARLEBY, Annette Kronholm-Cederberg



SE-prov i MO&LITT. (LK och SK)
GENRER i MATERIALET VERB i UPPGIFTER/ÄMNEN) FÖRVÄNTAD GENRE i 

UPPGIFTEN 

LK

1. reklamfilm

2. utdrag uppslagsverk
    utdrag faktabok
3. utdrag manuskript (dramatik)
    klipp ur filmatisering
4. dikt(er)

SK
artikel, kolumn, romanutdrag, 
videoklipp,klipp (teveprogram/ 
intervju), statistik

analysera (uppbyggnad och 
påverkan)
analysera och jämför

jämför

jämför, analysera

skriva 

“besvara”, “skriv 
sammanhängande text”
LK-svar, analys

LK-svar, jämförande analys

LK-svar, jämförande analys

LK-svar, jämförande analys

skriv text, “diskuterande eller 
ställningstagande”

Ⓒ TOPELIUSGYMNASIET i NYKARLEBY, Annette Kronholm-Cederberg

https://svenska.yle.fi/dataviz/abimix/2019/host/OX-sv/
https://svenska.yle.fi/dataviz/abimix/2019/host/OE-sv/


RESULTATEN PÅ KÖPET men 
RESULTATEN SOM SYNS.



Svenska Yle, 
10.5.2019

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/05/10/vi-far-inte-langre-mediokra-svar-gymnasier-i-hela-svenskfinland-lar-eleverna-hur?utm_source=facebook-share&utm_medium=social&fbclid=IwAR36FhqLydpQQbVMZv1rzaXcSb25O09U5ur_5Nl3jXd6AOqQED05s8I_0uM


Tydliggörande 
pedagogik

“Hon säger att ja kan skriv men att ja 
skriver feil saker”

studerande hos Lotta Kåll, 
speciallärare

 



Gemensamma metoder för stöttning/scaffolding  
(Johansson & Sandell Ring 2019; Pettersson 2018; Vygotsky, 1978) 

● modelltexter - mest varierande genrer och kontexter
● individuell läsning, smågrupps- och storgruppsläsning
● jämförande läsning
● närläsning, dekonstruktion av genrer
● läraren som modell/modellerare (modelläsare, 

modelltolkare, modellskribent) 
● lässtrategier för uppgiftslösning
● gemensam layout för inlämningar i alla ämnen  



GEMENSAMMA STRATEGIER för uppgiftslösning 
och aktiv närläsning (läsa med penna i hand)

ANALYSERA UPPGIFTEN: 

● ringa in nyckelord

● Vad göra?/Vad INTE göra? 

● jobba med arbetsrubrik -> formuleras till slutgiltig alt. 
stryks 



EXEMPLET lång matematik (h. 2018)



EXEMPLET biologi (v. 2018) 



EXEMPLET finska (v. 2019)



Dekonstruktion av text - läraren som modelläsare 
(Pettersson 2018) 

● EPA-modell för läsning:
○ Enskilt
○ Par
○ Alla

● läraren modellerar, läser text med 
pennan (färgkodade pennor) i hand 
och kollektivt med klassen

● eleven gör samma läsning i eget 
dokument







Att få syn på genren genom 
stöttning

& läsa med pennan i hand

Exemplet RECENSION 



CITAT ur KODKNÄCKAREN 2.0

RECENSION
Recensionen är en anmälan till allmänheten om en ny bok, konsert, film, 
konstutställning, teaterföreställning, musikrelease, datorspel eller annan 
konstnärlig produkt. Recensionen vilar på tre ben: referat (beskrivning), 
analys (av exempelvis karaktärer, miljö, tid, tema, komposition, stil), samt 
personlig värdering av produkten. Recensenten kan vara anställd på 
tidningen som kulturredaktör eller vara anlitad frilansskribent.

https://docs.google.com/document/d/1eC5w2EazjnEtJDrylP8k7HoTM0yYfwX04O4O-hOg8MA/edit




Jämförande genreanalys och centrala bildelement 



ATT LÄSA MED PENNAN I HAND
grönt = beskrivning/referat
gult = analys/tolkning
rött = värdering
inringande ord = centrala begrepp 



Till sist



EDUCA2021 - Skrivande skola medverkar  

https://www.fsl.fi/hornan


Skriv för livet! (ca 1.27-2.13)

Diskussion om 
skrivpedagogik
och Skrivande skola

Pamela Granskog
Jenny Ek
Petter Wallenius
Annette kronholm-Cederberg

“Origgat och skrivande i stunden 
- en balansakt på slak lina”

skrivpedagog Netti utmanar Sonja Kailassari i 
skrivprocess: 
association -> löpande text -> uppläsning -> textrespons



Hbl, 8.9.2020

Skrivglappet, SVT/UR hösten 2020

https://webb-tv.nu/skrivglappet-ur-play/


Hbl, 14.10.2020

HAJBO Nyheter (9.10.2020): 
Unga skriver allt sämre eller? 
Fint elevmaterial om vikten 
av ett skriftspråk. 

https://www.hbl.fi/artikel/dra-ner-pa-tempot-tank-mer-kvalitet-an-kvantitet-i-skriv-och-lasuppgifter/?fbclid=IwAR2145MUCxkfR8lntl31VLneKc67xqzhPNPp-Q1KU7oyIfUxDt6uSAPtpTY
https://arenan.yle.fi/1-50649817


“Det allra viktigaste är ändå att ha ett ärende 

eller en berättelse, något som bultar och 

bränner, porlar och kvittrar. Med det anslaget 

vill en ung människa också bli bättre, 

vassare i orden. Utan den glöden kvittar 

såväl avgångsbetyg som studentexamen. I 

värsta fall drar utbild-

ning och lärare slut på en ung 

människa.” (Hbl/AKC, 14.10.2020)



Kula, Stefan; 
Eklund, G. & Kronholm-Cederberg, A (in progress)

De studerande kunde uppvisa ett 

gemensamt metaspråk eftersom de 

hade ett språk för att tala om språket. 

De hade upptäckt språkliga mönster i 

skolspråket, vilket de anser viktigt för 

sitt lärande. 



Följ oss, hemsida på gång 

skrivandeskola
#skrivandeskola



FD Annette Kronholm-Cederberg 
projektledare

Kontakt
annette.kronholm-cederberg@sydkusten.fi

Postadress
Skrivande skola/AKC
Runebergsgatan 8
Postbox 19
68 600 Jakobstad
 FOTO Sonja Finholm/AlfredMedia



Referenser 
Johansson, B. & Ring, A. S. (2019). Låt språket bära. Genrepedagogik i praktiken. Lund: Studentlitteratur.

Kronholm-Cederberg, A. (2009). Om skrivandets villkor. Unga människors berättelser om skrivandet i gymnasiet. Åbo 
Akademi, lic.avh. 

Kronholm-Cederberg, A. (2009). Skolans responskultur som skriftpraktik. Gymnasisters berättelser om lärares skriftliga 
respons på uppsatsen. Åbo Akademi, dr.avh. 
 
Pettersson, Karin (2018). Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3.

Tjernberg, Catharina (2016). Skrivundervisning. Processinriktat skrivande i klassrummet. 

Utbildningsstyrelsen. Textgenrer i undersvisningen, 
https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/textgenrer-i-undervisningen

Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society. The Development of Higher Psychological Processes. Ingår i M. Cole, V. 
John-Steiner, S. Scribner & E. Souberman (red). Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Yassin Falk, D. & Skar G. B. (2020). Skrivbedömning och respons. Ingår i Forsling, K. & Tjernberg, C. (red.). 
Skrivundervisningens grunder. Malmö: Gleerups. 

https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/textgenrer-i-undervisningen

