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Abstract 

Title: Come with me into the text – pupils’ encounters in text through peer 

response 

The aim of this study is to investigate the meaning-making expressed by pupils in upper 

primary school when they work with peer response while writing an explanatory and 

comparative text. The questions answered through the study concern, firstly, what 

pupils aim their written response at when they read texts, and secondly, what 

experiences the pupils highlight in the work of giving and receiving peer response. 

 The theoretical foundation on which the study rests is dialogism (Bakhtin 1952–

1953/1997). The pupils’ response work is considered in terms of the significance of 

dialogue for learning, in which language functions as a mediating tool (Säljö 2000). In 

the texts analysed in the study, there is an interaction between writer and reader, and 

there is a dialogue that can be related to earlier texts and the conventions developed 

there (Ajagán-Lester, Ledin et al. 2003, Evensen 1999).  

 The empirical material for the study comes from a class with 23 pupils in grade 5. 

The material consists of pupils’ written response to classmates’ texts, pupils’ written 

reflections and six interviews with pupils about working with peer response.  

 The result shows that the pupils are aware that they are writing for readers and that 

they must therefore think about how the reader is supposed to understand the text. The 

response is geared above all to the purpose and readers of the text and to how the 

content is organized. In cases where spelling and punctuation become an obstacle to an 

understanding of the text, there is also response about that. Pupils appear to be able to 

utilize their knowledge of text to give a response to classmates’ texts and to their own 

texts. The pupils also say that they will retain what they have learned in this writing 

project in future situations when they have to write texts. The double dialogue stands 

out as central. Interaction is important and the conventions are used to achieve what the 

pupils’ appear to have in focus: the reader’s understanding of the text. Through contexts 

where pupils meet in dialogue about text, meaning is created. In this study pupils in 

upper primary school state that response work and the resulting transactions lead to a 

knowledge of how to write texts, and through this meaning is created. 

Key words 

Learning writing, peer response, response groups, feedback, meaning making, upper 

primary school 
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Tack 

 

”Är det inte det livet handlar om? Att lära sig nya saker!” sa min dotter till mig vid ett 

tillfälle. Att skriva uppsats är verkligen att hela tiden leva både de kloka orden och att 

leva den skrivundervisning som jag under många år har försökt leda mina elever 

igenom. 

 Mina elever har genom alla tider varit en källa till utveckling av mitt pedagogiska 

ledarskap men framförallt till kunskap om elevers lärande. Jag hoppas att mina elever 

har fått med sig redskap till kommande texter precis som jag har efter det här 

skrivandet! 

 Först vill jag vända mig till eleverna som varit med och gjort den här studien möjlig. 

Ni vet vilka ni är. Tack för att jag fick ta del av era reflektioner om skrivande och 

kamratrespons. 

 Tack också till min fantastiska familj för att ni har stöttat och peppat mig när det har 

varit motigt och jag har varit nära att ge upp. Tack för stödet när tid och ork inte räckt 

till. Med glada tillrop och möjliggörande av tid har ni varit en stor bidragande orsak till 

att uppsatsen till slut blev klar. Jag är tacksam för er hjälp.  

 Sist men inte minst vill jag tacka min handledare Ewa Bergh Nestlog, som under 

arbetets gång har funnits till hands med sin skärpa, kunskap och omtanke. Utan din 

skarpa blick, din klokskap, din kunskap och dina utmanade frågor, hade den här 

uppsatsen aldrig blivit klar.  
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1 Inledning 
I skolan möts elever och lärare varje dag och en av de mest centrala aktiviteterna 

handlar om att skriva texter utifrån olika syften. Lärare ger elever uppgifter som syftar 

till att skriva för att lära hur man skriver, för att förmedla kunskaper till andra men 

också för att eleverna själva ska förstå och sätta ord på sina kunskaper. Det skrivs alltså 

mycket text i skolan och att försöka förstå vad som sker när elever skriver är ett viktigt 

område att studera.  

I många klassrum arbetar man aktivt med skrivprocessen, det vill säga skrivarbetets 

olika steg, från att börja samla stoff och skriva text, bearbeta texter tillsammans med 

andra, för att till sist färdigställa sin egen text. I skrivprocessen ingår ofta responsarbete 

som ett medel för att utveckla text genom synpunkter från en eller flera läsare. Genom 

att låta fler röster finnas med i arbetet med texter får elever rika möjligheter att utveckla 

sitt skrivande och på så sätt skapa mening och bygga kunskap (Hoel 2001). Skrivandet 

blir därmed ett gemensamt arbete och därför intressant att studera för att försöka förstå 

vad som sker genom de gemensamma processerna. I en tidigare studie konstaterade en 

elev följande:  

 
Jag gillar att ge kamratrespons för att då känner jag att jag hjälper andra med deras texter 

och att jag kan tänka efter lite själv på vad jag kan förbättra med mina texter. Att få respons 

är bra för det hjälper mig att utveckla texter och då kan jag ta med mig det till nästa text. 

Efter responsen så blev min text längre, mer innehållsrik och jag själv tycker att jag 

förklarade mycket bättre. Jag tycker att det bra med kamratrespons är att det hjälper alla som 

gör det. När jag jobbar med kamratrespons så lär jag mig att utveckla texter och att ge 

kritik på ett sätt som kan förbättras, konstruktiv kritik. (Linnér 2013:23)  

 

Eleven skriver att hen lär sig utveckla texter vilket väckte mitt intresse för att studera 

vilket meningsskapande elever i yngre åldrar ger uttryck för i arbete med text, när de 

arbetar med att ge och ta emot respons. 

 Meningsskapande kan definieras som något som pågår när vi tänker, talar, lyssnar, 

skriver och läser (Bergh Nestlog 2012). Mening är däremot inget som finns färdigt hos 

individen utan skapas och omskapas i samspel med olika resurser i sammanhang där 

olika röster möts. När man läser, skriver, talar och lyssnar skapar man mening genom 

text. Genom att samtala om text samarbetar man i skapandet av mening genom att aktivt 

delta i en dialog. I skolan skriver eleverna mängder av texter, och genom att också 

samtala om texternas innehåll och form tillkommer ytterligare en aspekt på lärande. 
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Eleverna får möjlighet att dels utforska andras sätt att skriva och tänka genom att 

samtala, dels utveckla ett metaspråk – ett språk om språk (Dysthe 2003, Liberg m.fl. 

2010).  

 Mitt kunskapsintresse är att studera vilket  meningsskapande yngre elever ger uttryck 

för när de arbetar med att ge och ta emot respons på text och på så sätt utveckla sitt 

skrivande gemensamt. Hur formulera elever respons och ger gemensamt arbete med text 

eleverna erfarenheter som de kan använda i sitt fortsatta skrivande? Det är frågor som 

kan vara till glädje att få svar på för alla lärare som arbetar med skrivande i skolans 

mellanår. 

 Inledningen i denna uppsats är lång eftersom jag vill förklara begreppet 

meningsskapande och sätta in undersökningen i ett undervisningssammanhang för att 

underlätta förståelsen för läsaren. I kommande avsnitt beskriver jag studiens 

utgångspunkt och syfte, och jag definierar meningsskapande som begrepp. Därefter 

beskriver jag undervisningspraktiken eleverna befann sig i och den specifika 

skrivuppgift som eleverna arbetade med.  

 

1.1 Studiens utgångspunkt 
I grundskolans läroplan för år 4–6 är det tydligt att kamratbedömning ska ingå i 

undervisningen (Skolverket 2011). Den inledande syftestexten för svenskämnet lyfter 

fram att undervisningen ska stimulera elevers intresse för att skriva och läsa texter. Där 

anges också att undervisningen ska ge eleverna möjligheter att formulera egna texter av 

skilda slag där deras åsikter och tankar kommer fram. Undervisningen ska även skapa 

förutsättningar för eleverna att utveckla kunskaper i att skapa och bearbeta texter både 

enskilt och tillsammans med andra. Skrivningen i syftestexten fångas sedan upp i det 

centrala innehållet där det står att eleverna på olika sätt ska ”bearbeta egna texter till 

innehåll och form” och att eleverna ska få arbeta med hur ”man ger och tar emot 

respons på texter” (2011:224). Vidare står det även i kunskapskraven för alla 

betygsnivåer om respons, till exempel för betyg A i årskurs 6 ska eleverna kunna: ”ge 

välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot 

ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt” (2011:234). I läroplanen för 

ämnet svenska är alltså responsarbete som en del i skrivprocessen tydligt framskrivet.  

 Det finns en del forskning om kamratrespons utifrån gymnasieelevers upplevelser 

men däremot inte mycket utifrån elever i mellanåren, det vill säga 10–12 års ålder. En 

sammanställning som handlar om vilken forskning som bedrivs inom forskningsfältet 
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svenska med didaktiskt inriktning, visar att forskning hittills till stor del varit inriktad på 

gymnasieelever medan en ytterst liten del av forskningen hittills har bedrivits i år 4–6 

(Skar & Tengberg 2014). Därför är arbetet med kamratrespons i åk 4–6 ett fält som 

behöver belysas.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vilket meningsskapande som elever i 

mellanåren ger uttryck för när de arbetar med kamratrespons under skrivandet av en 

förklarande och jämförande text.  

  

Följande frågor vill jag besvara genom min undersökning: 

1. Vad i elevtexterna inriktar sig eleverna på i sin skriftliga kamratrespons? 

2. Vilka erfarenheter lyfter eleverna fram i arbetet med att ge och ta emot 

kamratrespons?   

 

1.3 Meningsskapande 

Eftersom syftet är inriktat på meningsskapande behöver detta begrepp förklaras lite 

närmare.  

 Den förståelse av meningsskapande som denna studie bygger på utgår från ett 

dialogiskt perspektiv på muntlig och skriven text (Bakhtin 1981). Med ett sådant synsätt 

ses meningsskapande som något som inte finns i individen eller skapas av individen 

enskilt, utan det är genom dialogen och interaktionen mellan individer som mening 

uppstår. Mening skapas alltså inte isolerat hos individen utan primärt genom möten 

mellan individer vilket gör att meningsskapandet sker i ett sammanhang. Individen tar 

med sig tidigare erfarenheter in i sammanhanget och använder dem på något sätt. 

Genom att göra sig förstådd och förstå egna och andras yttrande i specifika 

sammanhang skapas mening (Bakthin 1981, Gee 2012, Dysthe 2003).  Bergh Nestlog 

definierar meningsskapande som något som ”pågår när vi tänker, talar, lyssnar, skriver 

och läser. Det innebär att eleverna som skribenter skapar mening för sig själva före, 

under och efter skrivandet” (2012:7). Individer tar med sig sina tidigare erfarenheter 

som resurser när mening skapas i nya situationer när man försöker förstå eller påverka 

andra genom samtal, när man läser eller skriver texter och när man tolkar bilder eller 

agerar (Linell 2006).  
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 För att beskriva de meningsskapande processer som sker i mötet mellan text, muntlig 

och skriftlig, och personer använder jag begreppet transaktion (Bergh Nestlog 2012, 

Rosenblatt 2002). Begreppet används för tankeprocesser som pågår vid ett visst tillfälle, 

det vill säga är situerade. Den aktiva roll som personen tar vid tolkningen av text ingår i 

ett socialt och kulturellt sammanhang och kan utvecklas genom samtal med andra, eller 

genom att personen tänker och resonera med sig själv. Både personen och texten är 

viktiga för att den transaktionella process i vilken mening skapas i samspelet mellan text 

och person (Rosenblatt 2002: 36-37).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Transaktionscirkel – meningsskapande i text och praktik (Bergh Nestlog 2012:9) 

  

De transaktioner som sker representeras av de dubbelriktade pilarna i figuren, och 

meningsskapande i stort kan sägas vara en ständigt pågående rörelse genom cirkeln. Det 

kan vara en förenkling att skilja på transaktion och meningsskapande eftersom man kan 

anse att meningsskapande sker ständigt, även i transaktionen. Men för att tydliggöra 

väljer jag att skilja på det som sker i den omedelbara interaktionen mellan elever och 

texter, och när elever sedan distanserar sig och reflekterar över arbetet med text. På så 

sätt kan transaktion ses som en avgränsad företeelse (dubbelriktade pilarna i figur 1) 

medan meningsskapande (tjocka pilarna i figur 1) kan ses som ständigt pågående och 

sammansatt av transaktioner.  I den här uppsatsen använder jag begreppet transaktion 

för att beskriva det som sker vid responstillfället. Begreppet meningsskapande använder 

jag för tankeprocesser som pågår och inte är specifikt knutna till ett tillfälle, utan som 

utifrån specifika situationer stödjer den fortsatta förståelsen och tankeutvecklingen även 

i andra sammanhang.  

 

1.4 Undervisningspraktiken  
I detta avsnitt beskrivs den undervisningspraktik som eleverna befinner sig i och som 

studien är genomförd i. Därigenom hoppas jag att läsaren får en förståelse av det 
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sammanhang som responsarbetet har försiggått i. Även den specifika skrivuppgiften 

som studien bygger på beskrivs. 

 Undervisningspraktiken som eleverna i studien befinner sig i kan beskrivas med stöd 

av styrdokumenten och forskning om skrivundervisning. Till grund för arbetet ligger 

Vygotskijs utvecklingsteorier som handlar om att människor ständigt befinner sig i 

utveckling. Genom samspel med andra finns möjlighet att utvecklas mer än vad man 

kan göra ensam. Tillsammans med någon som kan mer, kan individen ta sig till sin 

närmaste utvecklingszon, som Vygotskij beskrev som avståndet mellan det som 

personen kan prestera utan stöd och det som personen kan prestera med stöd av någon 

som kan (Säljö 2000). När undervisningsmoment planeras görs det utifrån syftestexten, 

centralt innehåll och betygskriterier i svenskämnets kursplan. När eleverna skriver 

texter av olika slag utgår planeringen ifrån elevers tankar om vem som kan vara 

mottagare av texten och i klassrumsdiskussioner kommer man gemensamt fram till vem 

texten kan ha ett värde för. Beroende på vilket innehåll texten förväntas ha arbetar man 

sedan med den eller de typer av text, som passar bäst för ändamålet. 

Undervisningspraktiken innehåller explicit undervisning om texter, texternas syften och 

exempel på hur man kan skriva för att skapa förståelse mellan skribent och läsare. 

Skrivprocessen, där kamratrespons ingår, är en del av skrivundervisningen.  

 De moment som ingår i den didaktiska modellen för skrivprocessen kan beskrivas 

som att samla idéer, skriva första utkastet, bearbeta utkastet utifrån respons, eventuellt 

få ny respons och till slut bearbeta om texten igen (jfr Dysthe m.fl. 2010). I 

skrivprocessen i det här klassrummet ingår intexter och uttexter som begrepp. Intexterna 

är ett sätt att sätta sig in i ett textinnehåll, genom att skriva för sig själv för att sätta ord 

på sina tankar och kunskaper och uttexter är den text som är skriven för en annan läsare 

(jfr Bergh Nestlog 2012, Liberg 2009). Under tiden som eleverna skriver intexter pågår 

samtidigt samtal utifrån gemensamma frågeställningar inom det ämne som man arbetar 

med. I arbetet med intexter pågår parallella processer genom att eleverna både läser, 

skriver och samtalar (jfr Liberg m.fl. 2010). Dialogen är central i klassrumsarbetet. 

Intexten man har skapat kan ligga till grund för en text som ska vara självbärande och 

läsas av andra, en uttext (jfr Bergh Nestlog 2012, Liberg 2009).  

 När skrivandet i klassen startar börjar man oftast med att samla de gemensamma 

kunskaper som finns i klassen. Eleverna formulerar sina tankar i intexter, för att sedan 

samtala om tankarna två och två.  Därefter lyfts kunskaperna fram i helklass. På så sätt 

hjälps alla åt att bearbeta det kunskapsinnehåll som klassen har jobbat med eller kanske 
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behöver fördjupa sig ytterligare i för att kunna skriva texten. När klassen gemensamt har 

pratat om kunskapsinnehållet fyller var och en på sin intext, vilket då blir en grund för 

att börja skriva den text som ska nå en läsare i form av uttext. Under arbetet med 

uttexten kommer kamratrespons in som en del av skrivprocessen. 

 I arbetet med skrivprocessen ingår respons från någon annan, exempelvis från 

kamraterna och läraren. För att förstå att en text sällan är klar vid första utkastet och för 

att visa eleverna att respons inte bara är något man ger till andra, läser var och en 

igenom sin text och använder kunskaperna om text på det man själv skriver. Eleverna 

arbetar därför med både egenrespons och kamratrespons i flera steg, vilket gör att 

responsen inte bara sker i slutet av textproduktionen. Tillsammans med andra får 

eleverna hjälp med respons under arbetet fram till den färdiga produkten. Eleverna får 

stöd av varandra genom att få en inblick i hur läsare tänker och de får därigenom 

insikter i vad som kan behöva utvecklas i texterna (jfr Blåsjö 2010).   

 I den här undervisningspraktiken får eleverna stödfrågor när de skriver egenrespons 

och kamratrespons. Stödfrågorna utgår utifrån olika responskriterier, nämligen 

läsarfokuserad respons, som riktar sig mot läsaren, och kriteriefokuserad respons, som 

riktar sig mot textkriterier (jfr Hoel 2001:108). Frågorna bildar en stödstruktur i mötet 

med texter och hjälper eleverna att fokusera på specifika aspekter av texten. 

Responsfrågorna är också formulerade utifrån tankarna att skrivhandlingar i texter 

genomförs på både globala och lokala textnivåer (jfr Hoel 2001:27). Skrivhandlingar 

kan beskrivas som det sätt som texten hanteras språkligt för att läsaren ska förstå syftet 

och meningen med texten (Hoel 2001). På globala nivåer hanteras texten utifrån till 

exempel syfte och innehåll i sin helhet medan på lokala nivåer hanteras detaljer av mer 

specifik karaktär så som ordval, stavning och skiljetecken (2001:28). Samtidigt som alla 

är väl insatta i hur arbetet med textrespons går till, har alla även vetskap om att 

uppdraget ser ut på samma sätt när man läser varandras texter. På så sätt får eleverna 

stöd för att inrikta sig på texten istället för att koppla samman responsen med de 

personliga relationerna till kamraterna, vilket annars kan vara fallet när de ger respons 

och tolkar den respons som de får (jfr Lundin 1999).  

 

1.4.1 Skrivuppgiften i studien 

Eleverna i årskurs 5 fick i uppgift att skriva en text i religionsämnet. Texten skulle 

innehålla både beskrivande och jämförande skrivhandlingar eftersom eleverna skulle 

skriva om likheter och skillnader mellan två av de tre religionerna islam, kristendom 
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och judendom. Arbetet inleddes med att eleverna fick två frågor att fundera över 

tillsammans i mindre grupper, nämligen ”Vad behöver man för att kunna genomföra 

den här skrivuppgiften?” och ”Vilka läsare skulle ha glädje och nytta av att ta del av 

texterna?”  Svaren samlades på tavlan och diskuterades sedan i helklass. Svaret på första 

frågan var att man behövde faktakunskaper och eleverna tipsade varandra om var man 

kunde fördjupa sig eller repetera om så skulle behövas. En tankekarta gjordes på tavlan 

som eleverna hjälptes åt att fylla på. På så sätt kunde alla elever komma igång och 

besluta sig för vilka religioner man ville jämföra. Därefter samlade eleverna kunskaper i 

texter som inte riktades till mottagare utan skrevs för att utveckla de egna tankarna, det 

vill säga i intexter (jfr Liberg 2009:59). Eleverna kom också fram till att de behövde 

kunskap om hur man kunde skriva en sådan text. Därför undersökte man tillsammans i 

helklass hur beskrivande och jämförande texter kunde se ut. Eleverna tog fasta på att i 

beskrivande texter förmedlar man information och i jämförande text används 

jämförande sambandsord. 

 Den andra frågan som rörde texternas läsare besvarades med att det fanns olika 

mottagare som skulle kunna ha nytta av texterna. Elever i årskurs 2 skulle kunna läsa 

dem för att få veta mer om vad de skulle jobba med längre fram. Årskurs 5 läste om 

samma område och de skulle kunna jobba med källkritik när de läste texterna, och till 

sist skulle årskurs 6 kunna använda dem för att repetera inför sitt arbete med fler 

religioner. Eleverna beslutade att var och en skulle få välja om elever i årskurs 2, 5 eller 

6 skulle vara läsare av den egna texten. Därefter startades skrivandet gemensamt genom 

att alla fick fundera på hur inledningen skulle kunna formuleras och hur man skulle 

kunna disponera texten. Utifrån sina intexter började eleverna utveckla innehållet och 

formen för att det så småningom skulle bli en uttext, det vill säga en text till tänkt läsare 

(jfr Liberg 2009).  När första utkastet var klart gav skribenten sig själv skriftlig 

egenrespons med hjälp av stödfrågor (bilaga 1).  

 Efter att texterna var bearbetade en första gång fortsatte arbetet i grupper som bestod 

av 3 ̶ 4 elever. Utifrån samma stödfrågor fick eleverna samtala för att sedan ge varandra 

skriftlig textrespons i grupp. I arbetet med textresponsen till kamraterna i gruppen fick 

eleverna först individuellt läsa igenom kamratens text, och därefter samtalade de i 

gruppen och formulerade tillsammans skriftlig textrespons till skribenten. Skribenten 

var med i diskussionen genom att svara på frågor och själv komma med synpunkter på 

utvecklingsmöjligheter. När gruppen hade arbetat sig igenom allas texter bearbetade de 

sina texter var för sig utifrån textresponsen de hade fått. 
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2 Tidigare forskning 
Här inriktar jag mig på att redogöra för den tidigare forskning som är relaterad till 

kamratrespons och förutsättningar för att arbeta med kamratrespons tillsammans med 

elever. Studier där kamratrespons aktualiseras rör forskning som är inriktad på 

skrivprocesser, bedömning, dialog i klassrummet och meningsskapande.  

 Studier har visat att om kamratrespons ska vara ett väl fungerande moment i 

skrivprocessen, och inte ska leda till att eleverna blir okoncentrerade och ägnar sig åt 

annat, är det viktigt att undervisningen erbjuder  stödstrukturer i form av frågor eller 

checklistor med kvaliteter för den aktuella uppgiften (Hoel 2001, Lundahl 2011, Molloy 

2008). Strukturerna behöver ge stöd för till exempel innehåll, textstruktur, skiljetecken 

och stavning. Stödfrågor hjälper eleverna att hitta styrkor och svagheter i texter på ett 

sådant sätt att det inte sårar kamraten, utan genom att istället förstärka det som är bra 

och uppmärksamma något man önskar ska utvecklas i texten (Hoel 2001, Lundahl 2011, 

Molloy 2008). För att arbetet med kamratrespons ska fungera verkar det vara viktigt att 

klassrumsklimatet är tillåtande och att tid ges för att arbeta med att ge varandra respons 

(Molloy 2008). Studier har visat att relationer kan vara ett hinder i arbetet med respons, 

vilket kan bero på att eleverna ofta prioriterar goda relationer framför att ge konstruktiv 

kritik men också för att relationerna påverkar uppfattningen om responsen (Molloy 

2008, Lundin 1999). Studerande framhåller att det kan vara lättare att ge kritiska 

synpunkter till någon de känner väl och att positiv respons från en god vän kan antas 

vara för positiv och därmed inte fullt lika trovärdig (Lundin 1999). I klassrum där 

relationerna mellan eleverna är god uppfattas återkoppling sannolikt mer konstruktivt än 

sårande (Hattie 2014). Hoel skriver att det är nödvändigt med gemensamma normer i en 

grupp där kamratrespons används, eftersom elevernas inflytande och makt ökar då de 

träder in i något som liknar lärarrollen. Genom att makt och struktur förändras kan 

elever uppleva det som hotfullt. Uttalade och tydliga regler, ramar och strukturer är en 

förutsättning för att arbete ska fungera (2001:21). 

 Bedömning upptar en stor del av elevers och lärares tid i svensk skola idag. 

Bedömningsforskning visar att formativ bedömning har en signifikant betydelse för 

elevers lärande (William 2013). I formativ bedömning framhåller man vikten av att 

aktivera eleverna som lärresurs för varandra genom att de får ta del av varandras 

kunskaper och lära sig tillsammans i ett kollaborativt lärande (Willam 2013). För att 

lärande ska ske verkar det finnas fyra avgörande faktorer. Dessa är motivation, vilket 

skapas genom att elever hjälper sina kamrater att lära, social sammanhållning, där man 
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värnar om gruppen, personalisering, som leder till att man lär sig mer när kamrater som 

kan mer sätter ord på det som är svårt samt kognitiv utveckling, vilket sker när man 

sätter ord på något till någon annan (William 2013). De fyra faktorerna är grunden för 

arbetet med kamratrespons. Kamratrespons är ett exempel på när elever är varandras 

lärresurser, vilket har visat sig ge resultat för elevers lärande (Chrystal & Ekvall 2012, 

Hajer & Meestringa 2010, Lundahl 2011, William 2013). En slutsats som Lundahl 

(2011) drar är att kamratbedömning också är en teknik att göra skolans mål och kriterier 

synliga för eleverna. Samtidigt som elever får träna på att identifiera kvaliteter i andras 

arbete, får de syn på kvaliteter i de egna. Lundahl skriver att ”ur ett samhälleligt och 

vuxet perspektiv kan kamratbedömning vara en nyckel för individen att tolka eller 

utveckla kunskaper, och kanske ytterst, att stå starkare som egen person” (2011:141).  

 I det norska skrivforskningsprojektet, SKRIV (Smidt 2010) konstaterar man att lärare 

behöver ha kunskaper om texters syften och funktion och hur de kan ge eleverna stöd 

genom skrivprocessen. De behöver också kunna samtala om texter och läsares förståelse 

av text. Sådana kunskaper är viktiga när de ska stödja elevers skrivkompetens. 

Kamratrespons är ett moment i skrivprocessen som ger eleverna möjlighet att träna på 

att granska och bedöma varandras texter. Om läraren systematiskt har planerat för ett 

samspel mellan det muntliga och skriftliga kan en optimal inlärningsmiljö skapas 

genom den dialog som sker i klassrummet visar studier (Dysthe 1996). Genom att låta 

allas röster, språk och tänkande samspela i klassrummet främjas meningsskapandet 

(t.ex. Dysthe 1996, Hoel 2001, Liberg m.fl. 2010), och när det ges utrymme för dialog 

om texter där skribent och läsare möts i samtal skapas mening.  

 

En text har en meningspotential som förverkligas när texten blir läst eller används på andra 

sätt. Det vill säga: meningen är ett resultat av interaktionen emellan skribenten och läsaren 

via text. (Hoel 2001:37) 

 

Skrivande är alltså en meningsskapande och tolkande aktivitet, och förståelsen av den 

egna texten förändras i processen och i samspelet (Hoel 2001). När elever arbetar med 

kamratrespons sker transaktioner och skribentens förståelse av sin egen text förändras 

eftersom läsandet av andras texter, samtal om texterna och responsgivande och 

responstagande leder till förändrad tolkningsposition i förhållande till egen text (Hoel 

2001). Resultatet av Hoels studier visar att eleverna fick tillgång till resurser som de inte 

hade förmåga att aktivera på egen hand (2001). Detsamma såg Chrystal och Ekvall 
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(2012) i en studie om kamratrespons. De såg att genom samtal om text synliggjordes 

kunskaper om text, fantasin väcktes och skrivlusten ökade. Det visade sig att även 

skribenter som ansågs svaga hade förmåga att tala om text på stort allvar, och därmed 

kunde de visa läraren att de hade kunskaper om text. Om arbetet med respons däremot 

sker i ett icke-dialogiskt klassrum där skrivprocessen lyfts fram men där samtalet om 

text inte prioriteras, har eleverna svårt att förhålla sig till den respons som ges och 

därmed också svårt att använda den i sitt fortsatta skrivande är en slutsats som Birgitta 

Norberg Brorson drar (2007). 

 Gymnasieelevers samtal vid analyser av en text undersöktes i en studie där eleverna 

samarbetar i grupper (Hansson 2008). Eleverna tar i samtalen upp många relevanta 

aspekter men de använder vardagliga begrepp och inte ett språkvetenskapligt metaspråk 

om text. Slutsatsen Fredrik Hansson (2008) drar är att frågan om ”metaspråklig 

kompetens inom svenskämnet är viktig, inte bara med tanke på elevens fortsatta studier 

utan även med tanke på elevens kunskap om sig själv och sitt språkliga 

handlingsutrymme” (2008:138). I undervisning där samtal om text ingår verkar det vara 

viktigt att erbjuda möjlighet att utveckla metaspråk.  

 Undervisning som kännetecknas av många mellanmänskliga relationer i talade och 

skrivna texter verkar främja meningsskapande, vilket visas i en studie i år 4–6 om 

elevtexter och undervisningspraktiker (Bergh Nestlog 2012). Meningsskapande är något 

som även studerats då elever på gymnasiet har arbetat med kriteriefokuserad 

kamratrespons. Elever lyfter i utvärderingar fram vilket meningsskapande som kan ske i 

arbetet med kamratrespons (Valtonen 2015). Resultatet visar att genom att ta del av 

andras texter fick eleverna hjälp att se på sina egna texter med en annan och fördjupad 

blick. Utifrån det kunde de sedan formulera vad de hade lärt sig om text och vad som 

skulle behöva utvecklas i eget textarbete framöver.  

 Tidigare forskning pekar således på att ett dialogiskt klassrum främjar elevernas 

möjlighet till transaktioner och utveckling av egna texter. Genom sammanhang där 

elever möts i samtal om text skapas mening. Det är få av studierna som har riktat in sig 

på att studera om dessa resultat stämmer för elever i skolans mellanår (Bergh Nestlog 

2012, Chrystal & Ekvall 2012). Denna studie kan bidra med mer underlag och förståelse 

för om man kan se vilket meningsskapandet elever i mellanåren ger uttryck för när de 

arbetar med kamratrespons. 
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3 Teoretisk ram 
Dialogismen är det huvudsakliga teoretiska perspektiv i studien. Utgångspunkten för 

min undersökning är att elevernas responsarbete betraktas utifrån dialogens betydelse 

för samspelet vid lärande. Genom ett dialogiskt samarbete blir språket ett medierande 

redskap. Säljö beskriver det så här:  

 

Språket är således ett kollektivt redskap för handling, som vi tar över för egna syften och 

sätter i arbete i våra egna projekt i social interaktion. Vi använder andras ord, och därmed 

indirekt deras tankar och föreställningar, och lägger in våra egna budskap i dessa. 

(2000:233) 

 

Kommunikativa processer är således förutsättningar för människans lärande och 

utveckling (Dysthe 2003).  Språket använder vi för att förstå och tänka men också för att 

förmedla det vi tänkt. Genom samtal med andra utvecklas tänkandet till inre samtal, det 

vill säga från yttre till inre dialog. Det gör att individens tänkande är 

kommunikationsformer som individen har mött, tagit till sig och som sedan används i 

befintliga och kommande möten (Säljö 2000:106). 

 Dialogiskt perspektiv på text utgår ifrån att skribenten är i dialog med sig själv och 

andra och att det finns samspel mellan individer och den miljö man befinner sig i 

(Bachtin 1952–1953/1997, Evensen 1997). I samspelet sker meningsskapandet (Bachtin 

1981, Dysthe 2003, Linell 2011) 

 

Dialogiska teorier betonar att vi tänker, minns och lär oss i direkta eller indirekta 

interaktioner med andra människor och kulturella gemenskaper. Vidare understryker denna 

teoriram hur intimt vårt meningsskapande är förknippat med sociala och kulturella resurser, 

som texter, bilder och digitala teknologier. (Linell 2011:446) 

 

Det flerstämmiga klassrummet blir till när elever samtalar i klassrummet och genom 

dialoger möts en mångfald av texter. Inte bara samtal om texter, utan även elevers texter 

och lärobokstexter gör att många röster framträder (Dysthe 1996). I undersökningen utgår 

jag ifrån att genom kamratrespons kan ett flerstämmigt klassrum skapas, och genom 

dialogen främjas möjligheter till lärande (jfr Dysthe 1996). Dialogen är central i arbetet med 

kamratrespons, och arbetet i responsgrupper utgör en integrerad del i själva 

skrivhandlingen, då det genom att skriva, läsa, tala och lyssna skapas mening i samspel 

(Bergh Nestlog 2012, Hoel 2001). Skrivhandling kan förklaras med de olika sätt en 
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skribent hanterar texten språkligt för att kunna framföra sin idé eller budskap till en 

läsare (Berge & Thygesen 2015). När eleverna får arbeta med skrivprocessen som 

didaktisk modell sker utvecklingen av en text från första utakst till slutprodukt genom 

dialog mellan skribenter, texter och läsare. Eleverna får då inta olika tolkningspositioner 

under skrivandets gång (Hoel 2001). I den här undersökningen betraktar jag precis som 

Hoel (2001) och Bergh Nestlog (2012) elevernas responser och samtal om texter som en del 

av skrivandet där de skapar mening. 

 Med en dialogisk syn på språk och text (Bachtin 1981, Evensen 1999) ses skrivandet 

som en språklig handling där erfarenheter, värderingar och kunskaper ställs i relation till 

texter skribenten tidigare mött (Bachtin 1981, Bergh Nestlog 2012, Evensen 1999). 

Relationer mellan texter uppstår och det kan benämnas som intertextualitet. Ingen text står 

helt för sig själv utan samspelar med tidigare och kommande yttrande och textuella normer, 

genrer och framtida texter (Ajagán-Lester, Ledin m. fl 2003, Bachtin 1981, Evensen 1999).  

 Texter kan betraktas utifrån att de står i en dubbel dialog. Dialogen är dubbel genom att 

det för det första pågår en dialog mellan skribent och läsare. För det andra pågår en dialog 

som är intertextuell genom kopplingar till tidigare texter och genrer (Bergh Nestlog 

2012:50).  

 För att texter ska vara självbärande utan att förklaras ytterligare behöver skribenten 

inrikta sig på att kommunikationen med utomstående läsare fungerar. Dubbla dialogen 

innebär alltså att skribenten förhåller sig till två dimensioner som illustreras i bilden genom 

interaktionsaxeln och konventionsaxeln: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Modifierad bild av den dubbla dialogen i text ( jfr Bergh Nestlog 2016:23) 
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För det första rör dialogen interaktionen med läsaren där innehåll och språkliga 

strukturer anpassas utifrån tänkta läsare och utifrån hur man själv som skribent vill 

framträda i texten. För det andra behöver skribenten förhålla sig till de konventioner 

som finns för den genre som texten skrivs inom. Att utmana konventionerna kan vara 

kreativt och främja läsarens transaktioner, men det kan också försvåra förståelsen. De 

två dimensionerna i den dubbla dialogen är något som varje skribent således behöver 

förhålla sig till (Ajagán-Lester, Ledin m. fl 2003, Bergh Nestlog 2012 & 2016, Evensen 

1999).  

   I figur 2 representeras text av en triangel. Studien bygger på en funktionell syn på 

text. Med en funktionell syn på text ser man på text bestående av innehåll, språkbruk 

som främjar dialogen och språk- och textstrukturer (Halliday 1978, Bergh Nestlog 2016, 

Evensen 1999). De tre aspekterna på text kan sorteras in i de tre hörnen på triangeln.  

   En språklig aktivitet, som att skriva, innebär att genomföra skrivhandlingar på olika 

textnivåer både på global och lokal textnivå (Hoel 2001:27), det vill säga man 

samordnar och integrerar olika deloperationer på olika nivåer. Befinner man sig på 

global textnivå handlar det mer om övergripande nivåer som till exempel syfte, innehåll 

och textstrukturer i texten som helhet. På den lokala textnivån hanteras mer konkreta 

och specifika detaljer som ordval, rättskrivning och skiljetecken (2001:28).  

 

Figur 3. Texttriangeln (Hoel 2001:28) 

 

Hoel (2001) menar att när kamratrespons ges kan läsaren av texten ge läsarfokuserad 

respons och kriteriefokuserad respons. Läsarfokuserad respons innebär att feedbacken 

utgår ifrån vad läsaren ser och uppfattar i texten. Läsaren utgår från sina subjektiva 
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åsikter utifrån frågan ”Hur reagerar jag som läsare på texten?” (2001:108). 

Kriterifokuserad respons bygger på hur väl texten överensstämmer med de krav som 

finns på den typen av text. För att kunna ge kriteriefokuserad respons behöver 

responsgivaren ha viss kunskap om de normer och krav som ställs på en text av det 

slaget som responsen riktar sig till (2011:109)  

 En annan central teoretisk modell, som även den grundar sig i dialogismen, (se figur 

1 i kap. 1.3) och som används för att förstå meningsskapande hämtar jag i Bergh 

Nestlogs (2012) avhandling. Där används transaktioner som ett begrepp för 

meningsskapande processer. ”Transaktioner pågår när personer agerar och 

kommunicerar tillsammans samt tänker och resonerar med sig själva. Meningsskapande 

avser en process som omfattar effekten av transaktioner” (2012:8). Transaktionscirkeln 

är en schematisk bild som visar ett ständigt pågående meningsskapande som sker 

genom transaktioner i sociala sammanhang (2012:8). Jag använder transaktionscirkeln i 

den här studien för att försöka förstå och beskriva det som sker i arbetet med 

textrespons. 

 

4 Material och metod 
Syftet med denna studie är att undersöka vilket meningsskapande elever i mellanåren 

ger uttryck för när de arbetar med kamratrespons under skrivandet av en förklarande 

och jämförande text. Det empiriska materialet består av elevers skriftliga textrespons 

som eleverna har gett varandra, elevers skriftliga reflektioner om arbetet med 

kamratrespons och sex intervjuer med elever om arbetet med respons.  

 

4.1 Urval 
Informantgruppen i min studie är en klass med 23 elever i årskurs 5, 8 flickor och 15 

pojkar. Två elever är nyanlända och har gått i svensk skola i drygt 2 år. Skolan som 

klassen går i ligger i en medelstor stad i ett av de centrala områdena. 

Upptagningsområdet består till största del av familjer som bor i villor eller lägenheter i 

innerstadsmiljö. Eleverna hade arbetat med kamratrespons föregående läsår men då 

genom att man gav respons på två aspekter som man som läsare såg som välfungerande 

i texter och en aspekt som skulle kunna utvecklas för att fungera bättre. Att arbeta med 

stödfrågor vid kamratrespons var alltså nytt för eleverna när de kom till en ny lärare i 

årskurs 5. När eleverna skulle skriva texten som ingår i studien hade de arbetat på 
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liknande sätt vid två tillfällen tidigare (se avsnitt 1.5). Skillnaden den här gången var att 

eleverna för första gången gav skriftlig respons i grupp istället för individuellt.  

 

4.1.1 Forskningsetiska principer 

Föräldrarna och eleverna informerades inför studien om de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet 2002) genom ett brev som skickades hem. Principerna innebär att 

deltagandet är frivilligt (informationskravet), att de har rätt att bestämma över sin 

medverkan (samtyckeskravet), att de utlovas anonymitet (konfidentialitetskravet) och 

att uppgifterna och resultaten endast kommer att användas till forskningsändamål 

(nyttjandekravet). Föräldrarna skrev under och returnerade brevet till mig. För att 

garantera de forskningsetiska principerna behandlas textrespons och enkätsvar anonymt. 

Informanterna benämns, från A till Y, för att förbli anonyma.  

 

4.2 Material  
Under vårterminen i årskurs 5 samlades materialet in i två omgångar. I studien ingår 

skriftlig textrespons, skriftliga svar på reflektionsfrågor, en enkät som var och en 

besvarat skriftligt och sex intervjuer. Intervjuerna spelades in och därefter 

transkriberades de. Textresponsen gavs skriftligt utifrån ett responsformulär som bestod 

av tolv frågor (se bilaga 1). Eleverna utgick från frågorna i samtal i grupp och därefter 

skrev en person ner det gruppen kom fram till (se bilaga 2).  

 Texterna som eleverna har skrivit finns med i undersökningen bara på så sätt att de är 

utgångspunkten för elevernas arbete med textrespons. De är i centrum, i figur 4,  men de 

är inte i fokus i den här undersökningen. Materialet består alltså av skriftliga 

responskommentarer och reflektioner om att arbeta med textrespons tillsammans med 

kamrater. Studiens empiriska material kan sägas utgöra två lager som omgärdar 

elevtexterna. Responskommentarerna har en mer eller mindre direkt inverkan på 

elevernas texter, och genom reflektionerna intar eleverna ett metaperspektiv på texterna 

och responserna (se figur 4). 
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Figur 4. Illustration över undersökningens empiri. 

 

4.3 Metod för insamling av materialet 

Under de första sex veckorna på vårterminen samlades elevernas textresponser in. 

Responsen formulerades gruppvis i sju grupper, så att varje elev fick respons från en 

grupp kamrater. En elev i varje grupp fungerade som sekreterare. Under perioden 

samlades det även in svar på en fråga som eleverna besvarade efter första tillfället av 

kamratrespons i grupp. De fick då svara på frågan ”Vad tyckte du om att ge textrespons 

i grupp?” De fick också ge skriftliga svar på en enkät om arbetet med kamratrespons när 

texterna var klara (se bilaga 3).  

 Två månader efter att enkäten besvarats intervjuades sex elever om skrivuppgiften 

och kamratresponsen som de tidigare genomfört. Intervjuerna var halvstrukturerade 

intervjuer utifrån ämnesområdet där ett antal huvudfrågor (se bilaga 4) ställdes till 

samtliga intervjuade och kompletterades med följdfrågor utifrån situationen (jfr Stukát, 

2011). Eleverna valdes ut för intervju utifrån lärarens bedömning av deras texter. 

Bedömningen byggde på kunskapskraven för svenska i årskurs 6 och nivåerna E, C och 

A. Två texter från vardera nivå valdes ut och skribenterna intervjuades. Intervjuerna 

spelades in och därefter transkriberades intervjuerna utifrån de ord och meningar som 

sades. Vid transkriberingen togs inte pauser, hummande ljud och liknande med. Efter 

intervjuerna fick samtliga elever i klassen reflektera skriftligt över en ny fråga, 

nämligen ”På vilket sätt tycker du att du kan använda dig av dina kunskaper om 

kamratrespons när du skriver texter idag?”  

 

4.4 Analysmetod 

För att försöka förstå vilket meningsskapande eleverna ger uttryck för när elever ger 

respons samt skriver och berättar om sina erfarenheter av att ge och ta emot 
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kamratrespons, använde jag mig av transaktionscirkeln (se figur 5). Elevernas 

responsgivande ser jag som placerade mitt i cirkeln. Elevens aktivitet i förhållande till 

transaktionscirkeln kan beskrivas som att eleven finns i transaktionscirkeln mitt där de 

ger uttryck för de transaktioner som sker i responsgivandet.  

 

Figur 5. Modifierad bild av transaktionscirkeln (jfr Bergh Nestlog 2012:9). 

 

När eleverna sedan skriver om arbetet med respons distanserar de sig från de 

transaktioner som skett. Eleverna lyfter blicken och tittar på sitt arbete som har skett 

över tid. Idéerna om den dubbla dialogen (Ajagán-Lester, Ledin m. fl 2003, Bergh 

Nestlog 2012 & 2016, Evensen 1999) används för att beskriva det som eleverna ger 

uttryck för i responskommentarerna och reflektionerna om att arbeta med respons, och 

för att förstå något om hur eleverna förhåller sig till interaktionen med läsaren och 

texters konventioner. 

 I analysen av responskommentarerna var första steget att definiera vad en kommentar 

är. En kommentar kunde till exempel vara ”skriv en rubrik till texten”. De kommentarer 

som studerades i undersökningen var svaren på de mer öppna frågeställningarna i 

responsformuläret (fråga 8, 10 och 12 i bilaga 1) eftersom de andra frågorna bjöd in till 

ja- och nejsvar. Nästa steg i analysen innebar att jag läste och tematiserade de 

responskommentarer som eleverna skriftligt hade gett varandras texter. Kommentarerna 

sorterades in i tre kategorier: innehåll, språkbruk som främjar dialogen och språk- och 

textstrukturer. Kategorierna överensstämmer med de tre aspekter av text i den dubbla 

dialogen utifrån en funktionell syn på text. Det vill säga innehåll, språkbruk som främjar 

dialogen och språk- och textstrukturer (jfr Halliday 1978, Bergh Nestlog 2016, Evensen 

1999). Fokus i den här bilden ligger alltså på texten i den dubbla dialogen (se figur 2 i 

kap 3).  
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Figur 6. Modifierad bild av den funktionella synen på text  (jmf Bergh Nestlog 2016:23, Evensen 1999, 

Halliday 1978)  

 

För att få en överblick över kommentarerna skapades ett dokument där textresponsen 

som varje elevs text hade fått sorterades in under de tre aspekterna (se figur 5). Nästa 

steg i analysen av responskommentarerna var att studera vilka textnivåer 

kommentarerna var inriktade på, nämligen global nivå, mellannivå eller lokal textnivå 

(se figur 3 i kap. 3). Kommentarerna räknades samman både totalt och för varje område 

för att utifrån det kunna beskriva kommentarernas fördelning. De sju grupperna som 

gett respons benämndes med siffror från 1–7. 

   De sex transkriberade intervjuerna, elevernas svar på enkäten om att ge och ta emot 

kamratrespons samt reflektionsfrågorna som besvarades under arbetes gång närlästes 

och analyserades och sorterades i teman utifrån de erfarenheter eleverna lyfte fram i 

sina svar.  

   Därefter använde jag konventionsaxeln och interaktionsaxeln i den dubbla dialogen 

(Ajagán-Lester, Ledin m. fl 2003, Bergh Nestlog 2012, Evensen 1999).  

 

Figur 7. Modifierad bild av interaktion- och konventionsaxeln  i den dubbla dialogen (Ajagán-Lester, 

Ledin m. fl 2003) 
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för att studera de erfarenheterna som eleverna lyfte fram i förhållande till 

konventionsaxeln och interaktionsaxeln.  

 

4.5 Metodkritik 
Undersökningen kan beskrivas som en fallstudie (Stukát 2011) eftersom det är en 

speciell företeelse som studeras genom det empiriska materialet som samlats in (se kap 

3.2). Det är samtidigt en praktiknära forskning där frågorna har väckts i egen praktik 

(Rönnerman, 2012). Genom att jag i många år har arbetat med undervisning där 

eleverna ger skriftlig kamratrespons som en del i skrivprocessen, är det utifrån det mina 

frågor om meningsskapande har formulerats. Därför ligger ämnet nära 

undervisningspraktiker som jag själv skapat. Utmaningen är att studera praktiken med 

forskarögon och inte praktikerns ögon. Karin Jönsson (2007) lyfter fram att det 

välbekanta kan skapa en bild av något som är självklart och välkänt, som kan vara svårt 

att beskriva eftersom risken är att man utgår från att andra vet det man själv vet. En 

annan svårighet, som Jönsson nämner, kan vara att problematisera något välkänt. Det 

blir viktigt att distansera sig från undervisning och att problematisera den (2007:30). I 

arbetet med uppsatsen har det varit en fördel att jag inte längre är verksam i en klass, 

vilket har underlättat att distansera mig från materialet och studera det med forskarögon 

istället för praktikerögon.  

 Arbetet med kamratrespons är ett stort område som omfattar både muntliga och 

skriftliga aktiviteter. I studien har jag valt att avgränsa materialet till endast de skriftliga 

responserna på elevers texter och inte processen. Det kan vara en risk att utesluta 

responssamtalen från studien. På så sätt kan jag ha gått miste om viktig information. Till 

en början var ambitionen att följa både processen och de skriftliga kommentarer och 

reflektioner som eleverna gjorde. De inspelningar som gjordes av gruppdiskussioner vid 

responsgivandet fann jag inte så informativa eftersom elevernas samtal handlade om 

väldigt många andra ämnen förutom om texten som de gav respons på. Det är således 

mycket i de här samtalen som inte är relevanta för studien. Jag väljer att betrakta 

samtalen som en förberedelse för den skriftliga responsen. Istället har jag särskilt 

intresserat mig för vilka transaktioner eleverna tog fasta på när de väl formulerade sin 

skriftliga respons. Jag har valt att avgränsa materialet till de slutliga skriftliga 

responskommentarerna, och till de erfarenheter de enskilda eleverna lyfter fram av att 

arbeta med kamratrespons. Genom reflektionsfrågor till var och en och fördjupande 

intervjuer med sex elever försöker jag få fatt i så mycket som möjligt av den kunskap 
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som eleverna besitter och därmed minimera risken att gå miste om information som kan 

ha framkommit i responssamtalen.  

   De sex intervjuerna var halvstrukturerade där ett par frågor ställdes till alla intervjuade 

och utifrån svaren och situationen ställdes sedan följdfrågor. Vid intervjuer kan 

intervjueffekter uppstå som att eleverna svarar det som de tror att intervjuaren vill att de 

ska svara och att de inte vill framstå som kritiska (Patel & Davidsson 2011). En annan 

intervjueffekt i det här sammanhanget kan vara att eleverna blir mer medvetna om vissa 

moment i arbetet med kamratrespons genom att jag ställer frågor om de moment som 

ingått. Det kan göra att eleverna då lyfter fram dem tydligare i sina intervjusvar. Vid 

intervjutillfället uppfattade jag att eleverna svarade utan att begränsa sig eftersom både 

positiva och negativa åsikter om respons framfördes. Det kom också fram fler moment 

än de jag ställde frågor om. Genom att vara medveten om intervjueffekter och genom att 

ha och olika underlag att analysera försöker jag begränsa de eventuella intervjueffekter 

som trots allt kan uppstå. 

 En studie som den här, som handlar om elevers respons och samtal om utkast till 

text, kan mötas av kritik. Enligt Skar (2013) går den kritiken i huvudsak ut på att 

undersökningar lik den här, kan ha ett begränsat informationsvärde om de utgår från ett 

situerat och sociokulturellt perspektiv där tillkomstsammanhanget inte skrivs fram. 

Därmed kan man inte heller förstå responsen fullt ut. Jag har valt att i kapitel 1.4 skriva 

fram praktiken och sammanhanget som eleverna verkar i, för att tydliggöra det 

tillkomstsammanhang som den här undersökningen har genomförts i.  

 

5 Resultat och analys 
I detta kapitel redogör jag för resultatet i undersökningen som bygger på analyser av 

elevernas skrivna respons, skriftliga reflektioner om att arbeta med respons och 

intervjuer med sex elever om deras tankar om att ge och få kamratrespons.  

   Dispositionen i resultatredovisningen utgår ifrån mina två forskningsfrågor som för 

det första rör vad elever inriktar sin skriftliga respons på när de läser kamraters texter, 

och för det andra vilka erfarenheter eleverna lyfter fram i arbetet med att ge och ta emot 

kramratrespons för att därefter analysera resultatet utifrån den dubbla dialogen i text. 

 

5.1 Elevernas responskommentarer 
I detta avsnitt är det elevernas skriftliga respons på kamraternas texter som jag har 

analyserat (se exempel på respons i bilaga 2). Avsnittet är disponerat utifrån de tre 
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hörnen i modellen för den dubbla dialogen det vill säga innehåll, språk- och 

textstrukturer samt språkbruk som främjar dialogen (se kap 4.4, figur 6), vilket är de tre 

kategorier som responskommentarerna sorterats in under. I svaren på frågorna i 

responsformuläret kunde eleverna ge flera kommentarer. Det är 115 kommentarer från 

sju grupper som är insorterade i de tre kategorierna innehåll (55 kommentarer), språk- 

och textstrukturer (31 kommentarer) och språkbruk som främjar dialogen (29 

kommentarer). 

 De transaktioner som försiggår när elever ger skriftlig på respons på text beskrivs i 

det här avsnittet. Genom den respons som ges och de samtal som förs sker 

transaktioner, och eleverna antas sätta ord på transaktioner de särskilt fastnar för och 

som de vill och kan uttrycka i sin respons på kamraternas texter.  

 

5.1.1 Innehåll 

Av responskommentarerna som eleverna gav varandra var hälften av kommentarerna 

inriktade på texternas innehåll och då framförallt på global nivå i texttriangeln, det vill 

säga syfte, mottagare och innehåll. Två exempel på responskommentar där kamraterna 

ger förslag på att innehållet behöver förtydligas ”det finns saker i texten som kan 

förtydligas tex att davidsstjärnan finns för att det finns en person som hette David.” 

(Grupp 3) och ”abrahamtiska religioner och vad kristna får och inte får äta behöver 

förtydligas.” (Grupp 6). Flera återkommer till att det är mycket fakta eller bra fakta i 

texten vilket eleverna lyfter fram som positivt, men de hittar också 

utvecklingspotentialer som exempelvis: ”Den är bra men han kan förklara mer om dom 

två religionerna i inledningen” (Grupp 6) eller ”Vissa grejer var förklarade, men man 

borde förklara mer om viktiga personer” (Grupp 5). Responsen handlar om att utveckla 

texten med mer faktainnehåll och att förklara utförligare.  

 

Eleverna lyfter fram ämnesspecifika ord i sin respons för att innehållet ska vara tydligt.  

Kommentarer som ”bra ämnesspecifika ord” (Grupp 6) och ”många ämnesspecifika 

ord” (Grupp 4) återkommer, men även tips på att skribenten behöver förklara orden 

mer. Förslag till att utveckla och skriva längre avslutningar förekommer också som 

respons, till exempel: ”Han skulle kunna utveckla vissa ämnesspecifika ord mer och 

utveckla avslutningen mer” (Grupp 4).  

 Elevernas respons som inriktar sig på innehållet håller sig på global nivå och 

mellannivå i texttriangeln. Det är inga kommentarer som riktar sig mot stavning eller 
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skiljetecken. Cirka 3/4 av kommentarerna riktar sig mot den globala nivån och cirka 1/4 

av kommentarerna är riktad till mellannivån i texttriangeln.  

 

5.1.2 Språk- och textstrukturer 

Elevernas responskommentarer som kan sorteras under språk- och textstrukturer är 

framförallt fokuserade på avslutning, styckeindelning, stavning och skiljetecken i 

texterna. Det innebär mellannivån och lokal nivån i texttriangeln. Styckeindelning lyfts 

fram i de fall det saknas men också som något positivt när texten delats in i stycken. 

Rubrik, inledning och avslutning är också något som eleverna lyfter fram i 

responskommentarerna, oftast på grund av att de saknas. Exempel på det är 

kommentarer som:  

Slutet, det finns ingen avslutning. (Grupp 5) 

Skriv en rubrik till texten. (Grupp 3) 

Stavningen behöver rättas till. (Grupp 1) 

 

Rubrik, inledning och avslutning kan även lyftas fram som något positivt i texten då de 

finns med, till exempel ”rubriken passade ihop med texten” (Grupp 2). 

 De responskommentarer som handlar om språk- och textstrukturer är vanligast på 

mellannivå. Av kommentarerna är det cirka 2/3 som handlar om organisering av 

innehållet och cirka 1/3 som handlar om stavning och användandet av skiljetecken 

vilket räknas till lokal nivå i texttriangeln. När eleverna riktar sin respons mot den 

lokala nivån skriver de:  

Det finns punkt och stor bokstav. (Grupp 4) 

Bra stavning för han stavade alla ord rätt, så det var enkelt att förstå. (Grupp 7) 

Tänk på punkt, mellanrum, stora och små bokstäver och stavning. (Grupp 6)  

 

5.1.3 Språkbruk som främjar dialogen 

Vad det gäller kommentarer inom språkbruk som främjar dialogen har eleverna till 

övervägande del fokus på innehållet och läsarens förståelse av texten vilket rör global 

nivå i texttriangeln. Det eleverna skriver i sina kommentarer som handlar om textens 

helhet är exempelvis:  

Texten skulle kunna förklaras och förtydligas mer för att passa till tvåorna. (Grupp 5) 

Han blandar fakta om islam och kristendomen och det kan vara svårt att förstå. (Grupp 4) 

Texten borde förklaras lite mer. (Grupp 3) 

Den funkar väl för 5:orna för den har fakta och text för det. (Grupp 7)  
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Det finns inga exempel i texten så därför är det svårt att förstå. (Grupp 1) 

 

Eleverna lyfter fram förståelsen i sina kommentarer och ger förslag på vad skribenten 

kan utveckla och förtydliga för att läsaren ska förstå. Sådana kommentarer handlar om 

det som finns i texttriangelns mellannivå, det vill säga organisering av innehåll.  

 

Texten är inte indelad i stycken så därför är det svårt att hitta tillbaka när man måste stanna. 

(Grupp 7) 

Skribenten har valt att lämna sin text till femmorna, man kan märka det för att det är många 

ämnesspecifika ord i texten. (Grupp 4) 

Skribenten har valt att ge texten till 2:orna för han har använt enkla ord och gjort en ordlista. 

(Grupp 4) 

 

Den respons eleverna ger som inriktar sig på språkbruk som främjar dialogen är till 

cirka 2/3 riktad mot den globala nivån i texttriangeln och cirka 1/3 av kommentarerna 

riktar sig mot mellannivån i texterna. Det ges inga kommentarer som rör lokal nivå.  

 

5.2 Erfarenheter eleverna lyfter fram i arbetet med kamratrespons.  

När eleverna skriver om att ge och ta emot respons kan elevernas aktivitet i förhållande 

till transaktionscirkeln beskrivas som att de fortfarande befinner sig i cirkeln. Den här 

gången distanserar eleverna sig och lyfter blicken för att titta på arbetet med respons, 

och allt de har gjort genom responsprocessen (se kap 4.4, figur 7). Eleverna skriver om 

allt som har skett i arbetet med att ge och ta emot respons och vilka transaktioner de har 

fastnat för. Det eleverna har tagit fasta på och ger uttryck för betraktar jag som uttryck 

för det meningsskapande som pågår.  

   I detta avsnitt analyseras elevernas skriftliga reflektioner som genomfördes vid två 

tillfällen. En skrevs i början av arbetet och en skrevs två månader efter avslutat arbete. 

Till grund för analysen ligger också en enkät med skriftiga reflektion om att ge och ta 

emot respons samt sex transkriberade intervjuer. Resultatet redovisas utifrån teman som 

identifierandes vid närläsning av allt material.  

 

5.2.1 Kamratrespons – bra men lite riskfyllt 

Genomgående i alla reflektioner vad det gäller åsikter om att ge och ta emot respons ger 

samtliga elever uttryck för att det är bra att jobba med kamratrespons. Många uttrycker 

också att det är roligt att få och ge respons. Det som anses vara bra och roligt 
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framkommer i de teman som beskrivs nedan men dessutom framhåller eleverna att de 

lär sig samarbeta, ta och ge kritik, bedöma texter samt tala om text. Två elever lyfter 

även fram möjliga problem med att arbeta med kamratrespons. De menar att det kan 

vara svårt att ge sin bästa kompis respons som inte är positiv och att man kan bli 

ovänner vilket de uttrycker så här: 

 

Det dåliga är att om man kanske ger respons till sin bästis så kanske man inte vill såra den 

så man bara skriver bra saker om texten fast den kanske är super dålig. (Elev M) 

Det dåliga är man skulle kunna bli ovänner och man vill ge revansch och vara extra elak. 

(Elev N)  

  

Av de 23 respondenterna var det två som lyfte fram problem som kan uppstå i arbetet 

med kamratrespons. 

 

5.2.2 Kamratrespons hjälper till att utveckla andras texter och egen text 

Erfarenheter som eleverna lyfter fram handlar dels om att utveckla andras texter, dels 

om att utveckla den egna texten utifrån kamraternas respons. Att hjälpa till att utveckla 

andras texter är något som de allra flesta nämner som positivt. En elever skriver: ”Jag 

tycker det är roligt att ge respons för att man kan hjälpa andra med deras texter” (Elev 

A). Att hjälpa andra verkar vara en faktor som motiverar i arbetet eftersom det skapar 

värde för någon annan när man använder sina kunskaper. En elev uttrycker exempelvis 

att ”det är roligt att ge respons, för att man kan skapa värde för någon annan så att den 

kan förändra sin text så den blir bättre” (Elev H).  

   Genom att läsa andras texter kan man också få nya idéer, lära sig mer om ämnet och 

hur man kan ändra i sin egen text. Det kan också leda till att man kan titta på sin egen 

text på ett annat sätt: ”Det är roligt för man kan både se andras texter och vad som är bra 

i dem och få kunskap av det och kan se vad man inte ska göra som man kanske inte kan 

se i sin egen text” (Elev S).  

 Eleverna skriver om erfarenheter de har tagit fasta på under responsarbetet. Många 

elever konstaterar att om man får fler ögon på sin text kan man lyckas bättre med att 

anpassa texten till läsaren. Läsarens förståelse av texten är något som samtliga elever 

lyfter fram.  

 

Det man lär sig av kamratrespons är att kunna utveckla texter så de förstår bättre vad man 

menar. Man lär sig också att uppmärksamma saker i texter. (Elev K) 
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Jättebra med kamratrespons för att man kan förbättra sin text från andras perspektiv. (Elev 

A) 

Jag tänker att det finns en läsare. OM man bara skriver för att man själv ska förstå då kanske 

inte någon annan förstår. Man måste skriva så att någon annan förstår. SÅ att det blir tydligt. 

(Elev J) 

 

Eleverna ger exempel från alla nivåerna i texttriangeln på respons som de har fått om 

vad som kan utvecklas. Det handlar om att utveckla innehållet, förtydliga med exempel 

för att läsaren ska förstå, lägga till stycken, rubrik och avslutning men också stavning 

och skiljetecken kan vara tips på hur texten kan bearbetas. En elev skriver: ”Dom tyckte 

att den skulle vara lite längre och fler stycken och det höll jag med om för jag tyckte 

inte jag fick med det viktigaste i texten. Jag skrev mer i texten och fick med lite svårare 

ord” (Elev O). 

 Efter två månader ställdes frågan om hur kunskaperna hade kunnat användas i de 

texter som skrevs nu. Eleverna gav exempel på vad de tänkte på för att utveckla texter:  

 

Jag använder kamratrespons genom att tänka på vilken form jag ska skriva mina texter, vad 

jag ska tänka på när jag skriver min text, stavning, punkt och stor bokstav, gestaltande 

meningar. Jag vet mer om olika texter. (Elev C) 

Jag använder mina kunskaper om kamratrespons när jag bearbetar mina texter för jag känner 

att jag bearbetar dem noggrannare nu. (Elev U)  

 

Läsaren av texten finns också med i elevernas reflektioner två månader efter arbetet var 

avslutat: ”Jag har börjat tänka på att den som läser texten sen också ska kunna förstå vad 

jag menar så att det inte blir att bara jag förstår som har skrivit texten. T ex utveckla 

meningar och berätta om saker som andra kanske inte vet vad det är. Man ska försöka se 

texten med ”andra ögon” (Elev J). 

  

5.2.3 Kamratrespons i grupp 

Eleverna i den här klassen har tidigare jobbat med kamratrespons två och två men den 

här gången gav de respons i grupper om tre eller fyra. Samtliga elever anser att det var 

bättre med en sådan gruppstorlek eftersom det blev fler åsikter om texten, vilket gav ett 

större underlag inför textbearbetningen. Elev E uttryckt: ”Jag tycker att kamratrespons 

var roligt och det kändes som man fick lite mer som man kunde förbättra i sin text och 
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lite mer motiveringar så det var bra. Det känns som om jag kan bearbeta texten mer än 

vad man får när bara en ger respons man får ju även höra vad de andra tänker” (Elev E). 

 Innan eleverna skrev ned responsen som gruppen kom fram till diskuterade de en 

stund. Det var flera som tyckte att det var bra att få samtala om responsen eftersom man 

fick höra hur andra tänkte om texten. De tyckte även att det var bra att skribenten fick 

vara med i diskussionen för att komma med egna förslag. Någon menade att det var 

lättare att lyfta fram bra och mindre bra saker när man var i en grupp och inte jobbade 

ensam med kamratens text. Det negativa med att arbeta i grupp kan vara att det kan bli 

mer okoncentrerat, eller ”tramsigt” som eleverna uttryckte det, än när man arbetar två 

och två. Flera elever lyfte fram det som ett problem. Det positiva med att få fler åsikter 

på texten, övervägde det negativa.  

 Dialogen om text är något som återkommer i elevernas reflektioner två månader efter 

avslutat arbete. Dels utifrån vikten av samtalet vid responsgivande, och dels som spår 

från de dialoger de haft om texter. Flera återkommer till att de tänker på de samtal de 

haft om text och den respons de fick när de nu skriver sina texter. Responsen de har fått 

verkar ha gjort dem mer medvetna om text vilket flertalet lyfter fram i sin reflektion. En 

elev beskriver det så här:  

 

När jag skriver texter idag har jag kunnat använda kunskaperna om kamratrespons. När vi 

gav sexorna respons kunde jag använda kunskaperna och tänka på det som vi hade lärt oss. 

När jag bearbetar mina egna texter har jag det hela tiden i bakhuvudet. När man jobbar med 

kamratrespons lär man sig att se på text på annat sätt, och man kan hjälpa andra skribenter 

att skriva bättre text. (Elev H) 

Jag tycker att det var bra att ha kamratrespons i grupp för man fick veta vad gruppen tyckte 

om ens text. Jag tyckte också det var bra för man fick mer tips och kunde använda dom 

tipsen om man ska skriva andra texter. (Elev D) 

 

5.2.4 Kamratrespons ger kunskap till nästa text 

Eleverna framhåller att det är bra med respons för att genom att ha gett och tagit emot 

kamratrespons vet man hur texter kan utvecklas, vad man ska träna på och vad man kan 

tänka på när man skriver. Det gör att man kan ta med sig kunskaperna till nästa text men 

också till kommande texter långt in i framtiden. 

 

Jag tycker att det är roligt och bra för man kan utveckla sin text och om man får bra respons 

så kanske får man tips på vad man kan fixa i texten och sen få bättre betyg i 6.an. (Elev D) 
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Jag tycker att det är bra med kamratrespons, för då har man möjligheten att utveckla sin text, 

och göra den bättre. Men när man blir äldre och ska skriva en text, tex som författare, då 

kommer man inte ha lika mycket hjälp. Men då har man lärt sig vad som behövs i texten för 

att det t ex ska vara en instruerande eller jämförande text. (Elev X) 

 

5.3 Den dubbla dialogen i text 

När teorin om den dubbla dialogen i text (se kap. 3, figur 2) läggs ovanpå analysen av 

elevernas erfarenheter kan ett mönster skönjas. Eleverna verkar ha haft läsarfokus när 

de tagit del av texterna, vilket visar sig i att responsen handlar om hur dialogen fungerar 

mellan skribent och läsare. Textens budskap når inte fram om inte texten kan stå för sig 

själv. Interaktionsaxeln i den dubbla dialogen kan därmed sägas vara viktig för eleverna 

i deras arbete med kamratrespons eftersom de så ofta lyfter fram att de skriver för 

textens läsare. Det verkar som att det är konventionsaxeln och därmed de textuella 

normer som finns, som de lutar sig mot för att texten ska förstås. Det är ingen skribent 

som utmanar de normer som finns, utan normerna och textstrukturerna som de har lärt 

sig så här långt verkar de använda som ett stöd för att texten ska nå fram till läsaren.  

 När frågan ”på vilket sätt tycker du att du har kunnat använda dig av dina kunskaper 

om kamratrespons när du skriver texter idag?” ställdes efter två månader hade samtliga 

elever något exempel eller någon tanke om hur de har använt sina kunskaper. De 

kunskaper de lyfte fram var att fokusera på hur innehållet kunde utvecklas, hur läsaren 

skulle uppfatta och förstå texten samt på styckeindelning, stavning och användning av 

skiljetecken. Det som är genomgående i elevernas reflektioner är att de kan ge exempel 

på hur de använder kunskaper om text i arbetet med text. Det verkar finnas en 

medvetenhet om att när de bearbetar texter enskilt och tillsammans med andra, kan 

texterna utvecklas och blir bättre i syfte att läsaren ska förstå. 

   I reflektionerna om att ge och ta emot respons på text lyfter två elever fram det som 

kan vara problem i arbetet. De nämner de personliga relationerna där man är rädd att 

kompisen ska bli ledsen eller att man rent av ska bli ovänner, eller om man är ovänner 

kanske man ger mer kritisk respons. Det eleverna ger uttryck för kan ses som att de är 

medvetna om interaktionen, och de funderar över hur de ska kunna göra sina val på 

interaktionsaxeln i den dubbla dialogen. Därmed kan teorin om den dubbla dialogen (se 

kap. 3, figur 2) även användas för att studera det eleverna uttrycker om att ge 

kamratrespons. Interaktionen är viktig för att responsen ska kunna ges och tas emot 

genom samtal och genom skriftlig respons. I faktiska möten människor emellan bör vi 
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vara vänliga mot varandra och det kan upplevas att man inte är vänlig om man är ärlig i 

responsgivande. Det som eleverna ger uttryck för kan tolkas som en oro för att de ska 

utmana varandra i interaktionen. För att undvika relationsproblem fick eleverna i 

studien använda stödfrågor. Dessa hjälpte dem att inrikta interaktionen på texterna och 

inte på skribenterna. Genom stödfrågorna kan eleverna stödja sig emot dem och genom 

det våga vara ärliga i sin respons. 

 

6 Diskussion 
Syftet med min studie har varit att undersöka vilket meningsskapande elever i 

mellanåren ger uttryck för när de arbetar med kamratrespons under skrivandet av en 

förklarande och jämförande text. Frågorna jag ville besvara genom min undersökning 

rör för det första vad elever inriktar sin skriftliga respons på när de läser kamraters 

texter och för det andra vilka erfarenheter eleverna lyfter fram i arbetet med att ge och ta 

emot kramratrespons. 

 Erfarenheterna som eleverna ger uttryck för visar att det sker meningsskapande i 

mötet med andras texter och responsarbetet kan ses som en länk mellan den egna texten, 

andras texter och framtida texter. Genom att tala och skriva om text utvecklar eleverna 

kunskaper om text som de kan ta med när de skriver och när de ska stödja andra att 

utveckla sina texter. I arbetet med att samtala och skriva om texter lär sig eleverna att 

inta ett metaperspektiv. En slutsats är att ett sådant metaperspektiv verkar vara av 

central betydelse för elevernas lärande. Metaperspektivet blir ett redskap för att utveckla 

egna och andras texter och tankar. 

   I detta kapitel tematiserar jag diskussionen utifrån följande områden: läsaren i fokus, 

text och språk, gruppens betydelse och den dubbla dialogen i undervisning för att 

utifrån det diskutera de frågor jag sökt svar på i studien.  

 

6.1 Läsaren i fokus – med en annan blick på text 
I resultatet av studien ger eleverna uttryck för att genom kamratrespons kan de få en ny 

blick på text. I arbetet med att ge och få kamratrespons kan man utveckla sina texter 

mycket mer än vad man kan göra på egen hand, menar eleverna. En uppsats om 

gymnasielevers arbete med kamratrespons har fått titeln Med annan blick vilket ”syftar 

dels på att eleverna när de tar emot respons får tillgång till någon annans blick på sina 

texter, dels på att de genom att ge och ta emot respons får en ny och annan blick för sina 

texter” (Valtonen 2015:52). Det ger eleverna i årskurs 5 i denna studie också ger uttryck 



  

 

  32 

för. Eleverna lyfter fram att de lär sig något av att läsa andras texter och lyssna på vad 

andra tycker om texten. Det kan tolkas som att de distanserar sig ifrån sin egen text och 

därmed kan se den som läsare istället, och utifrån det perspektivet utveckla texten. 

Medvetenheten om text ökar och genom att se andras texter kan eleverna även få en 

fördjupad förståelse av sin egen text. Det sker en dialog på många olika plan i arbetet 

med respons, dels mellan skribent och läsare i texten, dels i den faktiska dialog om text 

som pågår i undervisningen. Genom dessa möten i och om text sker transaktioner. 

Bergh Nestlog (2012) beskriver transaktioner som meningsskapande processer i dialog 

med andra och med sig själv, och med transaktionscirkeln vill hon visa hur 

transaktionerna leder till förståelse. Eleverna i denna undersökning ger uttryck för 

transaktioner till exempel i uttalande som: ”Jag tycker att det var bra att ha 

kamratrespons i grupp för man fick veta vad gruppen tyckte om ens text. Jag tyckte 

också det var bra för man fick mer tips och kunde använda dom tipsen om man ska 

skriva andra texter” (Elev D). Det skiljer ganska många år mellan elever i 

gymnasieåldern och elever som går i årskurs 5, men både denna och Valtonens (2015) 

studie visar att eleverna ger uttryck för liknande meningsskapande när de arbetar med 

text och kamratrespons.  

 När eleverna ger varandra respons och sedan reflekterar över arbetet med att ge och 

ta emot respons visar studien att det är läsaren de har i fokus. Responsen som ges utgår 

ifrån att läsaren ska förstå. Texten ska förstås av någon annan och då riktar sig 

responsen mot textens funktion. Bakhtin lägger stor vikt vid interaktionen och menar att 

texter alltid är riktade till någon (Ajagán-Lester, Ledin m. fl 2003:207). Det är något som 

eleverna i den här undersökningen också verkar inse. Den dubbla dialogen är viktig i 

elevers arbete med text där störst fokus verkar ligga på interaktionen. Konventionen blir 

inte oviktig utan den är förutsättningen som eleverna lutar sig emot för att texten ska bli 

läsbar med sitt innehåll. Texten är redskapet för kommunikationen mellan skribenten 

och läsare. Evensen (1999) skriver om respons på texter ur ett lärarperspektiv. Han 

konstaterar att lärare ofta verkar titta på konventionerna och inte hur texten fungerar i 

relation till läsaren. Eleverna i den här undersökningen verkar ha interaktionen i fokus. 

De verkar ställa sig frågor som: Fungerar texten för läsaren och hur kan jag som 

skribent ta hjälp av konventioner och utveckla innehållet så att dialogen kan fungera 

ännu bättre? Evensen (1999:55) skriver att om lärare ska kunna möta elever i deras 

skrivande behöver lärare kunna ta av sig ”domarhatten” och fundera över hur de bäst 
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stödjer elevers skrivutveckling. Det går inte att bortse från konventionerna men de kan 

användas som stöd, precis som eleverna i denna undersökning ger uttryck för att de gör. 

 

6.2 Text och språk 
I den här klassen rör sig eleverna på alla nivåer i texttriangeln vilket kan bero på att det 

responsformulär som eleverna använder utgår från texttriangeln. Eleverna lägger 

däremot inte lika stor vikt vid alla nivåerna i texttriangeln när de formulerar sin respons. 

När respons ges kan det vara svårt för läsaren och för responsgruppen att hantera både 

globala och lokala nivåer i texten samtidigt. Därför är det lätt hänt att istället 

koncentrera sig på de lokala nivåerna i texten; det blir en ”nedglidning” menar Hoel 

(2001). Nedglidning är vanligt när elever ger respons eftersom det kan vara lätt att 

fastna på delarna istället för helheten. För att undvika det och bevara uppmärksamheten 

lite längre på helheten menar Hoel (2001:30) att det kan vara en hjälp att använda 

responsformulär. I den här studien lägger eleverna minst fokus på stavning och 

skiljetecken och de stödfrågor som eleverna i studien använde kan ha hjälpt dem att inte 

glida ner i texttriangeln. Det verkar som att eleverna riktar sig till innehåll för att lyfta 

fram förståelsen när de ger respons. Det kan tolkas som att de läser texten och ger 

respons med tanke på att någon annan ska förstå det som sägs i texten. Just läsaren 

verkar vara helt central för eleverna i denna studie. 

 Det verkar som att när eleverna har läsarens förståelse som huvudsyfte är det ofta 

globala nivåer i texten som framstår som viktigare än de lokala. De lokala nivåerna 

verkar bli viktiga först när de hämmar förståelsen av innehållet. När eleverna ger 

varandra respons framstår den dubbla dialogen, det vill säga interaktion och 

konventioner som centrala för att uppnå det som eleverna vill genom responsen, att 

läsaren ska förstå texten (Ajagán-Lester m. fl 2003:207, Bergh Nestlog 2012, Evensen 

1999, Bakthin 1981).  

 Eleverna i studien använder språk om text när de ger respons till kamraterna. De 

skriver till exempel ”utveckla avslutningen”, ”förklara ämnesspecifika ord” och 

”stycken saknas” när de ger responsen. Genom att få ett språk att använda för att tala 

om text tar eleverna makten över texten. De blir mer engagerade i att skriva. Norberg 

Brorson (2007) skriver att det finns elever som inte känner sig delaktiga i skolans 

skrivundervisning, och som därmed misslyckas med att erövra kunskaper om att skriva. 

Om undervisningen ger eleverna möjligheter att skapa ett metaspråk om text, kan de 

också distansera sig från sin text och andras texter genom att inta ett metaperspektiv på 
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skrivandet. Den slutsatsen drar även Hansson (2008) i sin avhandling där han såg att 

metaspråk om text många gånger saknades när gymnasiestudenter talade om text. 

Därmed blev Hanssons slutsats att metaspråklig kompetens i svenskämnet är viktig, inte 

bara för studierna utan även för elevens kunskap om sitt språkliga handlingsutrymme. 

Genom samtal om text där det finns metaspråk verkar det också finnas stora möjligheter 

till lärande, eftersom eleverna själva har redskap för att utveckla sina texter och tankar. 

Linell (2011) skriver att man lär sig tänka genom att lyssna på och ta efter andra, 

eftersom mycket av tänkandet sker i dialog (2011:440). Det är något som eleverna ger 

uttryck för i den här studien. De återkommer till att dialogen om text har satt spår i 

texten de skrev, och även till att de tagit med sig kunskaper in i kommande texter. 

Eleverna i den här studien använder ett metaspråk och de ger uttryck för att ha fått 

redskap till att själva kunna vara delaktiga och aktiva i utvecklingen av sina egna texter.  

 Eleverna ger uttryck för att de genom samarbetet om text ökar sin kompetens för att 

titta både på sin egen text och på andras texter: ”Jag tänker att det finns en läsare. OM 

man bara skriver för att man själv ska förstå då kanske inte någon annan förstår. Man 

måste skriva så att någon annan förstår. SÅ att det blir tydligt” (Elev J). Eleverna i den 

här studien verkar ha tagit makten över arbetet med egna och andras texter.  

 

6.3 Gruppens betydelse 
Eleverna lyfter fram arbetet med respons i grupp som något positivt eftersom det 

involverar fler röster in i textarbetet. Skriva är en meningsskapande aktivitet (Hoel 

2001, Bergh Nestlog 2012) och förståelsen förändras medan vi skriver. Det gör att när 

många röster kommer in i vårt skrivande förändras den egna förståelsen både av 

innehåll och textmedvetenhet, vilket eleverna ger uttryck för i sina reflektioner om 

kamratrespons. Birgitta Norberg Brorson (2007) konstaterar att om arbetet med 

skrivprocessen sker i ett icke-dialogiskt klassrum får eleverna svårt att förhålla sig till 

den respons som ges och använda den in i sina texter. Eleverna i den här 

undersökningen ger uttryck för att de genom samtal om texter anser sig kunna använda 

kunskaperna både nu och i framtida texter.  

 När elever arbetar med kamratrespons är det viktigt att läraren förstår hur samspelet i 

gruppen fungerar (Hoel 2001). Eleverna uttrycker att det är väldigt bra med respons i 

grupp men om det blir okoncentrerat är det inte bra. Det är också ett par elever som 

lyfter fram tankar om att man inte vågar vara ärlig i sin respons till bästa kompisen eller 

om man är ovänner kanske man hämnas i responssituationen. Det här stämmer väl 
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överens med det som Molloy (2008) och Lundin (1999) också konstaterar. Relationer 

kan vara ett hinder i arbetet med respons och det är något man inte kan bortse ifrån utan 

behöver bemöta och samtala med eleverna om. Hoel menar att läraren som leder arbetet 

behöver vara tydlig med de regler, ramar och strukturer som ligger till grund i arbetet 

med kamratrespons (2001). Det blir också viktigt att undervisa om hur man tillsammans 

kan arbeta för att skapa ett öppet klassrumsklimat och lyfta fram elevernas farhågor och 

åsikter om det gemensamma arbetet i gruppen. För att responsarbete ska fungera 

behöver elever explicit undervisning i textkompetens för att kunna samtala om text och 

genom det träna på att samarbeta i ett dialogiskt klassrum. Kompetensen om text, 

stödstrukturer i form av frågor och ett klassrumsklimat som främjar dialogen, verkar 

vara framgångsfaktorer (Hoel 2001). Det ger eleverna förutsättningar att kunna samtala 

om text och skapa ett metaspråk.  

 

6.4 Den dubbla dialogen i undervisningen 
Ett analysverktyg som använts är Bergh Nestlogs bild av den dubbla dialogen 

(2016:23). När bilden lades som ett filter över empirin kunde jag se det eleverna gav 

uttryck för i förhållande till den dubbla dialogen och det gjorde mig uppmärksam på 

teorins möjligheter för lärare i samarbete med elever. Bilden kan vara ett redskap att 

använda för lärare som möter elever i mellanåren och uppåt. Det är ett verktyg att utgå 

ifrån för att föra diskussioner och synliggöra den dubbla dialogen i text och för att öka 

medvetenheten om text. Eleverna verkar medvetna om att man i text kan hålla sig till 

konventionen eller utmana den, att det sker en dialog mellan skribent och läsare genom 

texten och att man kan välja hur man framställer sig som skribent. Om elever blir 

medvetna om att interaktion mellan skribent och läsare pågår i text, och om de förstår 

hur de kan använda konventionerna, borde deras möjligheter att utvecklas som 

skribenter öka. Genom förståelse av den dubbla dialogen kanske elever lättare kan 

anamma ett källkritiskt förhållningssätt. Ett sådant förhållningssätt är en kompetens som 

skrivs fram i Läroplanen för grundskolan (Skolverket 2011) men som framförallt ingår 

som viktig livskunskap i ett demokratiskt samhälle. 

 

6.5 Fortsatta studier 
En nackdel med en studie som denna är att det som studeras sker under ganska kort tid, 

vilket gör att man inte kan se vad det som studerats leder till på längre sikt. Därför hade 

det varit intressant att följa elever som verkar i en undervisningspraktik där skrivande 



  

 

  36 

och samtalet om text är viktig för att se vad som händer med elevernas texter över tid. 

Eftersom metaspråket verkar vara en viktig faktor för att kunna distansera från texten, 

vore det också intressant att närmare studera metaspråkets betydelse för elevers 

skrivutveckling i skolan.  

 Eleverna i den här undersökningen utmanar inte konventionerna, vilket kanske kan 

tänkas hända när de kommit längre i sin skrivutveckling. Det hade även varit av intresse 

att följa vad som händer med elevers skrivande när de redan i mellanåren har lärt sig ett 

metaspråk och blivit textmedvetna. 

 

6.6 Sammanfattning 
Det verkar som att medveten skrivundervisning där syftet med texten är tydligt, där 

eleverna är medvetna om textens läsare och där lärare bedriver explicit 

skrivundervisningen lönar sig eftersom eleverna verkar kunna omsätta sina kunskaper 

både i skriftlig kamratrespons och i kommande texter (Bergh Nestlog 2012, Smidt 

2010). Norska skrivprojektet SKRIV (Smidt 2010) lyfter fram syfte och funktion samt 

vikten av att samtala om texter i undervisningen. Den tidigare forskning som jag har 

studerat pekar således på att ett dialogiskt klassrum främjar elevernas möjlighet till 

transaktioner och utveckling av egna texter. Genom sammanhang där elever möts i 

samtal om text skapas mening. Det är få av studierna som har riktat in sig på att studera 

om dessa resultat stämmer för elever i skolans mellanår. Den här studien är en liten 

pusselbit som kan läggas till tidigare studier då det visar sig att elever i mellanåren ger 

uttryck för att genom samtal om text och genom att ge och ta emot kamratrespons 

utvecklas kunskaper om text. Genom ett sådant arbete med texter sker centrala 

transaktioner, som eleverna sedan förhoppningsvis kan ta med sig när de skapar mening 

i nya texter och sammanhang.  
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I 
 

         Helhet 
           Stycken  

               Ord 

 
               

 

Bilagor 

Bilaga 1 Stödfrågor vid egenrespons och kamratrespons 

Egenrespons och kamratrespons 

Egenrespons 

Det är viktigt att du först läser igenom din text och ger dig själv respons med hjälp av 

frågorna här nedanför. Tänk dig att du ger respons till en skribent som du inte känner. 

Ändra sedan det du tycker att du vill förändra efter din respons.  

 
Läs texten noga och svara sedan skriftlig på frågorna i din skrivbok. Tänk på att skriva 

med hela meningar så att du förstår vad du menar även om någon dag.  

 
1. Är texten en jämförande text? Hur kan man märka det? 

 

2. Hur är inledningen? Får man veta vad texten handlar om?  

 

3. Finns det beskrivande stycken om religionerna? Hur kan man märka det?  

 

4. Finns det meningar som behöver förklaras och förtydligas med exempel? 

 

5. Finns det ämnesspecifika ord? 

 

6. Förklaras, förtydligas eller ges det exempel för att man ska förstå 

ämnesspecifika ord i texten?  

 

7. På vilket sätt är texten avslutad?  

- ungefär på samma sätt som inledningen 

- som en sammanfattning  

 

8. Är det något i texten du tycker skulle skrivas om eller beskrivas utförligare? Är 

det något som är svårt för läsaren att förstå? 

 

9. Är rubriken bra? Stämmer den överens med innehållet i texten? 

 

10. Skribenten har valt mottagaren av texten. Kan man märka det? Passar texten till 

den valda mottagarens ålder? Är det något skribenten behöver tänka på?  

 

 

11. Vad behöver skribenten tänka på när det gäller språket? 

- är texten indelad i stycken? 

- Stora och små bokstäver? 

- Skiljetecken (punkt och komma) 

- Stavning? 

 

12. Ge skribenten två stjärnor och en önskan – utveckla dina svar 

 

 

 



  

 

  II 

         Helhet 

           Stycken  

               Ord 
 

 

 

Kamratrespons 

Läs texten noga och prata sedan tillsammans i gruppen om frågorna. Skriv svaren på 

frågorna i skribentens skrivbok. Tänk på att skriva med hela meningar så att läsaren 

förstår.  

 

1. Är texten en jämförande text? Hur kan man märka det? 

 

2. Hur är inledningen? Får man veta vad texten handlar om?  

 

3. Finns det beskrivande stycken om religionerna? Hur kan man märka det?  

 

4 Finns det meningar som behöver förklaras och förtydligas med exempel? 

 

5 Finns det ämnesspecifika ord? 

 

6 Förklaras, förtydligas eller ges det exempel för att man ska förstå 

ämnesspecifika ord i texten?  

 

7 På vilket sätt är texten avslutad?  

- ungefär på samma sätt som inledningen 

- som en sammanfattning 

- på annat sätt  

 

8 Är det något i texten du tycker skulle skrivas om eller beskrivas utförligare?  

- Behövs det mer fakta 

- Är det något som är svårt för läsaren att förstå? 

 

9 Är rubriken bra? Stämmer den överens med innehållet i texten? 

 

10 Skribenten har valt mottagaren av texten. Kan man märka det? Passar texten till 

den valda mottagarens ålder? Är det något skribenten behöver tänka på?  

 

 

11 Vad behöver skribenten tänka på när det gäller språket? 

- är texten indelad i stycken? 

- Stora och små bokstäver? 

- Skiljetecken (punkt och komma) 

- Stavning? 

 

 

12. Ge skribenten två stjärnor och en önskan – utveckla dina svar 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  III 

Bilaga 2 Exempel på kamratrespons från en grupp till en text 

  



  

 

  IV 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  V 

Bilaga 3 Enkätfrågor 

 

Kamratrespons 

 

Nu har du fått jobba med att ge och få respons på den jämförande texten om 

två religioner. Fundera och svara sedan utförligt på frågorna.  

 

 

1. Vad tycker du om att ge respons?    

2. Vad tycker du om att ta emot respons?   

3. Vad fick du för respons från kamraterna på din text?  

4. Var det något du inte höll med om? Varför? 

5. Vilken skillnad blev det i din text när du hade bearbetat din text efter 
responsen? 

6. Vad ändrade du i texten?  

7. Varför ändrade du i din text? 

8. Du har tidigare gett och fått kamratrespons på text tillsammans med en 
kamrat. Den här gången jobbade ni i grupp. Var det någon skillnad? På vilket 
sätt?  

9. Vad tycker du är bra/dåligt med att jobba med kamratrespons?  

10. Vad tycker du att man lär sig när man jobbar med kamratrespons? Försök 
att ge exempel på det du menar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  VI 

Bilaga 4 Intervjufrågor 

 

Kommer du ihåg vad vi gjorde när vi arbetade med den jämförande texten och arbetade 

med kamratrespons?  

 

Vad tyckte du om arbetet med att ge och ta emot kamratrespons?   

 

Blev det någon skillnad i din text  efter att du hade fått kamratrespons?  

 

Vad tycker du att man lär sig när man jobbar med kamratrespons?  

 


