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Abstrakt 

Studiens syfte är att undersöka sjätteklassares inställning till muntlig respektive skriftlig 

lärarrespons på skriven text i ämnet svenska. Den teoretiska utgångspunkten är Dysthes 

och Nystrands tolkning av det dialogiska perspektivet som skiljer på monologisk och 

dialogisk undervisning. Studien genomfördes genom en enkätundersökning med 105 

elever i årskurs 6 från fyra olika skolor. Eleverna fick ta ställning till muntlig respektive 

skriftlig lärarrespons beroende på om de ska bearbeta texters innehåll, struktur, språk 

eller skrivregler. Vidare fick de redogöra för när under skrivprocessen respektive 

responsform passar bäst, samt uttrycka sig fritt om respons. Materialet analyserades 

sedan genom en metodkombination av kvantitativ statistisk analys samt en kvalitativ 

tematisk innehållsanalys och presenterades i stapeldiagram. Resultatet visade att 

eleverna var positiva till såväl muntlig som skriftlig respons, men att det fanns tillfällen 

då det ena var att föredra framför det andra. Studien är relevant för verksamma lärare 

eftersom det finns få studier utifrån elevperspektiv, vilket betyder att den fyller en 

forskningslucka.  

 

Nyckelord 
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1 Inledning 

Respons är ett av de viktigaste verktygen lärare har för att främja och stödja elevers 

kunskapsutveckling (Hattie & Timperley 2007:81). Dessutom är det enligt läroplanen 

lärarens uppgift att ”genomföra och organisera arbetet så att eleven upplever att kunskap 

är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt” (Skolverket 

2011:14). Redan från årskurs 1 är en del av det centrala innehållet i ämnet svenska att 

eleverna ska göra enkla former av textbearbetning, vilket kräver att de får relevant 

respons (Skolverket 2011:223). I årskurs 6 är ett av kunskapskraven för betyget E i 

svenska att eleverna utifrån respons ska kunna ”bearbeta texter mot ökad tydlighet och 

kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt” (Skolverket 2011:228). För att eleverna ska 

kunna nå detta kunskapskrav krävs respons i någon form. Emellertid har det visat sig att 

lärare ofta upplever att de saknar kunskap om hur de ska gå till väga för att ge relevant 

respons (Gamlem & Smith 2013). Vidare efterlyser Skolverket (2016) forskning om 

bedömning ur ett elevperspektiv i skolans tidigare år, eftersom det vid tidig ålder kan ha 

stor inverkan på elevers självkänsla och lärande. Denna studie intar ett elevperspektiv 

på respons och utgör således ett svar på Skolverkets (2016) efterlysning. Genom en 

enkätundersökning med elever i årskurs 6 undersöks elevernas inställning till muntlig 

respektive skriftlig lärarrespons på skriven text i ämnet svenska.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att undersöka sjätteklassares inställning till muntlig respektive skriftlig 

lärarrespons på skriven text i ämnet svenska. 

 

Studiens frågeställningar är följande: 

• Hur ter sig elevernas önskemål om muntlig respektive skriftlig respons beroende 

på om de ska utveckla texters innehåll, struktur, språk eller skrivregler? 

• När under skrivprocessen anser eleverna att muntlig respektive skriftlig respons 

passar bäst? 

• Vilka för- och nackdelar finns det med muntlig respektive skriftlig respons 

enligt eleverna? 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel inleds med studiens teoretiska utgångspunkt. Den presenteras utifrån 

Dysthes (1996) tolkning samt Nystrands (1997) tillämpning av det dialogiska 

perspektivet (2.1). Därefter följer en redogörelse av tidigare forskning om respons (2.2). 

Slutligen lyfts rekommendationer om muntlig och skriftlig respons fram med 

utgångspunkt ur en handbok för lärare (2.3). Den tidigare forskningen samt handboken 

är relevant för denna undersökning eftersom de antingen utgår från elevperspektiv eller 

belyser för- och nackdelar med muntlig och skriftlig respons.  

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt – Det dialogiska perspektivet 

Studiens teoretiska utgångspunkt är det dialogiska perspektivet som grundar sig i den 

ryske litteraturteoretikern, språk- och kulturfilosofen Bakhtins idéer. Perspektivet 

innebär att allt språkbruk, både muntligt och skriftligt, bygger på dialoger (Bakhtin 

1986:78). Utifrån Dysthes (1996:66) tolkning av perspektivet kan dock muntlig respons 

i en klassrumssituation ses som en dialog mellan lärare och elev, medan skriftlig 

respons kan uppfattas som en monolog från lärare till elev. Således är det dialogiska 

perspektivet relevant för denna studie eftersom det analyseras i förhållande till 

sjätteklassares inställning till muntlig och skriftlig lärarrespons.  

Nystrand (1997) är en av de utbildningsforskare som har byggt vidare på teorin 

om det dialogiska perspektivet. Han har skapat en modell där den monologiskt 

organiserade undervisningen handlar om att kunskap överförs från lärare till elev genom 

envägskommunikation, medan den dialogiskt organiserade består av diskussioner och 

tolkningar av såväl lärare som elev (Nystrand 1997:19).  I ett forskningsprojekt om 

språklig interaktion i skolan visade resultatet att de flesta klassrummen är monologiska. 

Samtidigt blev det tydligt att inlärningseffekten var större i de dialogiska klassrummen 

(Nystrand 1997:28–29). Om elever endast får ta del av monologisk undervisning från 

sina lärare utvecklas de inte på djupet. Vidare kan den monologiskt organiserade 

undervisningen kritiseras eftersom den inte gör det möjligt för mottagaren att ställa 

frågor eller ifrågasätta det som kommuniceras (Igland & Dysthe 2003:104–105; Dysthe 

1996:66). I klassrummet är det fördelaktigt om dialogen sker öga mot öga eftersom den 

då i större grad bidrar till förståelse och lärande (Dysthe 1996:66).  
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2.2 Tidigare forskning om respons 

Elevers uppfattningar om lärarrespons är ett forskningsområde som bör studeras mer 

ingående (Gamlem & Smith 2013:150; Wyszynska Johansson & Henning Loeb 

2015:8). I följande avsnitt presenteras tidigare forskning dels ur elevperspektiv (2.2.1), 

dels avseende muntlig respektive skriftlig respons (2.2.2). Därefter presenteras 

forskning som behandlar när under skrivprocessen respons ska ges (2.2.3). 

 

2.2.1 Elevperspektiv på respons 

En intervjustudie med 70 elever från en gymnasieutbildning visar att lärares respons 

ofta är för generell och att det till största delen är skriftliga uppgifter som ligger till 

grund för bedömning (Wyszynska Johansson & Henning Loeb 2015:13–14). Eleverna 

kritiserar en vanligt förekommande form av respons med kommentarer som ”Bra 

jobbat” och ”Du fick ett D, bra”. Istället önskar de mer utvecklad respons som förklarar 

”varför” de får kommentaren (Wyszynska Johansson & Henning Loeb 2015:14). I en 

observations- och intervjustudie med elva högstadieelever i Norge identifierades fyra 

olika typer av respons, vilka kategoriseras med bokstäver från A till D (Gamlem & 

Smith 2013). Kategori A uppskattades minst av eleverna och innebär att de får respons 

genom beröm, betyg eller straff. Respons av denna karaktär har inte bara sämst effekt på 

inlärning utan är också den typ av respons som elever är mest kritiska till eftersom de 

inte får någon information om hur de ska förbättra sig (Hattie & Timperley 2007:88, 

Gamlem & Smith 2013:161). Kategori B är den mest förekommande typen av respons 

där läraren bekräftar och kontrollerar att eleverna är på rätt spår, men inte ger några 

förslag till förbättring och utveckling vilket inte heller uppskattas av eleverna. Kategori 

C innebär att eleverna får respons under tiden som de arbetar med uppgifter, vilket 

betyder att de får möjlighet att bearbeta dem utifrån lärarens kommentarer. Det som gör 

kategori D till en av de mest uppskattade är att lärare och elev för en dialog tillsammans 

om hur arbetet kan förbättras. Eleverna var mest positivt inställda till kategori C och D, 

men den senare är emellertid den typ av respons som används minst (Gamlem & Smith 

2013:161–165).  

 

2.2.2 Muntlig respektive skriftlig respons 

I en studie med universitetsstudenter har utfall av och attityder till muntlig respektive 

skriftlig respons jämförts (Huxham et al. 2012). Resultatet visar att många studenter är 

nervösa inför muntlig respons men att det samtidigt är mer värdefullt för lärandet än 
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skriftlig respons (Huxham et al. 2012:142). Liknande resultat går att finna i en 

intervjustudie med elever i åldrarna 11–15 år från Nya Zeeland (Cowie 2005). 

Resultatet lyfter fram att eleverna föredrar muntlig respons som ges individuellt 

eftersom läraren då använder sig av ett språk som är lättare att förstå (Cowie 2005:142). 

I ett examensarbete om uppfattningar om respons, har intervjuer med tio lärare och tio 

elever genomförts (Dahlqvist 2010). Studiens resultat visar att eleverna önskar muntlig 

respons när de skriver för att få bekräftat att de är på rätt väg. Dessutom föredrar de 

muntlig respons eftersom de inte alltid förstår lärarens skriftliga kommentarer 

(Dahlqvist 2010:31). Resultatet är i linje med en studie där lärares skriftliga respons på 

elevers texter har analyserats (Sommers 1982). Enligt studien finns det en risk med 

skriftliga kommentarer eftersom det innebär att två aktörer behöver gissa vad motparten 

menar. Eleven skriver först sin text, därefter skriver läraren sin respons och sedan är det 

elevens tur att tolka vad läraren menar (Sommers 1982:155). Emellertid är en positiv 

aspekt av skriftlig respons att den uppfattas som mer neutral och seriös (Shute 

2008:177–178). Vidare uppskattas skriftlig respons särskilt när eleverna skrivit klart 

sina texter (Dahlqvist 2010:31).  

 

2.2.3 När under skrivprocessen respons ska ges 

I en metastudie har resultatet från 53 olika studier om respons sammanställts (Kulik & 

Kulik 1988). Gemensamt för dessa studier är att samtliga utgår från en kvantitativ 

metod och redogör för en grupp elever som fått respons direkt och en grupp elever som 

fått respons efter en tids fördröjning (Kulik & Kulik 1988:82). I resultatet av studien 

framgår det att det är gynnsamt för eleverna om läraren lämnar respons direkt efter 

uppgiften istället för en tid efteråt (Kulik & Kulik 1988:89). Däremot visar en annan 

metastudie som bygger på ett hundratal insamlade artiklar om respons motstridiga 

resultat (Shute 2008). Å ena sidan talar resultatet för att responsen ska komma vid en 

senare tidpunkt eftersom eleverna då hinner glömma de misstag de gjort och har lättare 

att ta till sig den information som är rätt. Å andra sidan talar resultatet för att responsen 

ska ges direkt när elever är klara med en uppgift för att förhindra att de sätter sina fel i 

system (Shute 2008:163).  

 

2.3 Rekommendationer för respons i en lärarhandbok 

Eftersom vi undersöker elevernas inställning till muntlig respektive skriftlig respons har 

vi valt att även lyfta fram Brookharts lärobok How to Give Effective Feedback to Your 
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Students (2008). De resonemang och riktlinjer som presenteras i boken baseras inte på 

en vetenskapligt utförd studie, men är relevanta för vår undersökning eftersom de utgår 

från författarens yrkeserfarenhet och samtal med lärare. I boken redogörs för hur och 

när lärare ska ge muntlig respektive skriftlig respons för att den ska vara mest gynnsam 

för eleverna. En viktig aspekt för den muntliga responsen är tidpunkten för när och var 

den ges. För att eleven ska kunna ta till sig responsen krävs det å ena sidan att hon eller 

han är mottaglig för att lyssna och å andra sidan att läraren har tillräckligt med tid för att 

ge respons. Muntlig respons ges många gånger när lärare observerar elever under tiden 

som de arbetar. Följaktligen är muntlig respons lika lämplig att ge under tiden som 

elever arbetar med en uppgift som när de är helt färdiga (Brookhart 2008:47–48).  

Skriftlig respons är särskilt effektiv vid formativ bedömning till exempel när 

elever har skrivit ett första utkast på en text eftersom de kan bearbeta responsen och gå 

tillbaka och läsa den flera gånger (Brookhart 2008:46). Vidare bör respons vara tydlig, 

specifik samt ha positivt ordval och god ton. Tydlig respons anpassas till varje elevs 

nivå och har ett enkelt, lättförståeligt språk. Med specifik respons menas att responsen 

inte får vara vagt formulerad utan ska innehålla specifika riktlinjer om vad eleven ska 

förbättra. Kommentarer som ”skriv mer” eller ”utveckla” hjälper inte eleven utan sänker 

snarare motivationen. Vidare är ordvalet och tonen på responsen av betydelse eftersom 

den kan uppfattas som antingen inspirerande eller avskräckande. Det är därför viktigt att 

använda ord som uppmuntrar eleven till ett fortsatt skrivande (Brookhart 2008:32–36).  

 

3 Material och metod 

I detta avsnitt beskrivs studiens materialinsamlingsmetod (3.1), urvalet av informanter 

(3.2), genomförande och etik (3.3), materialbearbetningsmetoder (3.4) och metodkritik 

(3.5). 

 

3.1 Materialinsamlingsmetod: Enkät 

Vi genomförde en enkätundersökning om elevers perspektiv på muntlig respektive 

skriftlig respons i sju klasser. Materialet samlades in genom en enkät för att nå ut till så 

många deltagare som möjligt på kort tid (jfr Denscombe 2009:26). En fördel med 

insamlingsmetoden var att alla elever fick besvara samma frågor enskilt utan påtryck 

från varken vuxna eller klasskamrater (jfr Ejlertsson 2014:12).  
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Enkätens första frågor (se Bilaga A) är kopplade till studiens frågeställning ”Hur 

ter sig elevernas önskemål om muntlig respektive skriftlig respons beroende på om de 

ska utveckla texters innehåll, struktur, språk eller skrivregler?”. Dessa fyra olika 

textaspekter är de som används i nationella provets bedömningsmatris. Eleverna fick ta 

ställning till hur lämplig muntlig respektive skriftlig respons är i förhållande till dessa 

fyra kategorier när de ska förbättra sina texter. Svarsalternativen utformades utifrån 

likertskalan som innebär att informanterna fick ta ställning till ett antal påståenden 

genom att välja ett svar på en, i detta fallet, tregradig skala (Ejlertsson 2014:95). 

Svarsalternativen var ”Mindre bra”, ”Bra” och ”Mycket bra” eftersom det är en fördel 

att använda symmetriska svarsalternativ (jfr Ejlertsson 2014:79). Vi använde verbala 

etiketter på svarsalternativen för att få så bra svarskvalitet som möjligt i enlighet med 

Socialstyrelsens (2015:20) rekommendationer vid enkätundersökningar riktade till barn. 

Fråga nio och tio var kopplade till studiens andra frågeställning ”När under 

skrivprocessen anser eleverna att muntlig respektive skriftlig respons passar bäst?”. 

Eleverna fick fyra svarsalternativ ”Under tiden jag skriver min text”, ”När jag har 

skrivit klart min text”, ”När jag själv ber om det” och ”Jag vill inte ha muntlig/skriftlig 

respons”. Även här tog vi hänsyn till Socialstyrelsens rekommendationer, denna gång 

om att ha max fyra svarsalternativ för barn i åldrarna 8–16 år. Enkäten avslutas med en 

öppen fråga där eleverna fick möjlighet att uttrycka sig fritt om respons. Vi valde att ha 

med denna öppna fråga eftersom vi ansåg att det var viktigt att de elever som hade mer 

tankar om respons skulle få chans att uttrycka dem (jfr Ejlertsson 2014:42). En risk med 

denna typ av frågor är att det kan vara svårt att läsa informanternas handstil (jfr Trost & 

Hultåker 2016:74). För att undvika detta möjliga problem och även underlätta 

bearbetningen av enkäten var den webbaserad och distribuerades via Google Formulär. 

Samtliga frågor i enkäten var obligatoriska på så sätt att det inte gick att skicka in den 

om alla frågor inte besvarades. Vi valde denna utformning eftersom vi ville eliminera 

risken att elever valde att hoppa över frågor. Detta innebar att vi inte hade något internt 

bortfall (jfr Johansson & Svedner 2010:45). Vi informerade dock eleverna om att det 

var möjligt att bara skriva ”nej” som svar på den sista öppna frågan om de inte hade 

något att tillägga.  

 

3.2 Urval av informanter 

De deltagande klasserna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval eftersom vi redan hade 

en etablerad kontakt med skolorna från tidigare praktikperioder och arbete (jfr 
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Denscombe 2009:39). Enkäten genomfördes i sju klasser i årskurs 6 i fyra olika skolor 

och totalt tillfrågades 145 elever. 105 elever deltog och det innebar ett bortfall på 40 

elever på grund av sjukdom samt att vårdnadshavare inte godkänt medverkan. Studiens 

urval kan benämnas som subjektivt eftersom urvalsgruppen avgränsades till årskurs 6 av 

två anledningar (jfr Denscombe 2009:37). Den första anledningen var att det är i årskurs 

6 som de nationella proven genomförs, vars fyra kategorier i bedömningsmatrisen ligger 

till grund för vår enkät. Den andra anledningen var att samtliga elever i årskurs 6 i de 

fyra deltagande skolorna hade Chromebooks, vilket underlättade genomförandet 

eftersom enkäten var digital.  

 

3.3 Genomförande och etik 

Först gjorde vi ett förberedande besök i respektive klass då vi informerade eleverna kort 

om studien samt om att deras åsikter var viktiga. Genom att få informanterna 

engagerade och motiverade att genomföra enkäten var vår förhoppning att det skulle 

påverka svarskvaliteten och svarsfrekvensen positivt (jfr Ejlertsson 2014:39). En 

samtyckesblankett (se Bilaga B) skickades hem eftersom det enligt Vetenskapsrådets 

(2002:9) samtyckeskrav krävs godkännande av vårdnadshavare när informanterna är 

under 15 år. Vi var dock noggranna med att berätta att deltagandet var frivilligt i 

enlighet med Vetenskapsrådets (2002:9) forskningsetiska princip om informationskrav. 

Vi lät tre elever i årskurs 5 på en av de medverkande skolorna testa enkäten innan 

eleverna i urvalsgruppen fick besvara den. Genom att låta elever i ungefär samma 

åldersgrupp besvara frågorna fick vi viktig återkoppling om hur den fungerade i 

praktiken (jfr Johansson & Svedner 2010:25). Anledningen till att vi testade enkäten på 

elever i årskurs 5 var att samtliga elever i årskurs 6 på samma skola skulle genomföra 

den faktiska enkäten. Den respons vi fick av testeleverna var att de önskade få 

förklaringar av orden innehåll, struktur, språk samt skrivregler. Detta resulterade i att vi 

gjorde två förändringar, dels för att öka läsbarheten (jfr Ejlertsson 2014:102), dels för 

att konkretisera innebörden av de ord eleverna upplevde som svåra. Vi delade upp 

enkäten med hjälp av rubrikerna innehåll, struktur, språk och skrivregler, samt inledde 

varje del med att exemplifiera vad frågorna syftade på. När vi testade enkäten fick vi 

även en god uppfattning om hur lång tid eleverna behövde för att besvara den.  

För att försäkra oss om att få så många enkätsvar som möjligt och för att kunna 

besvara eventuella frågor från eleverna, åkte vi personligen ut till de fyra skolorna när 

enkätundersökningarna genomfördes. Besöken inleddes med att vi presenterade oss för 
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eleverna. Länken till enkäten gjordes tillgänglig för eleverna via Google Classroom. Vi 

fortsatte sedan med att berätta om vår studie och hur själva enkätundersökningen skulle 

gå till, samt att endast de elever som lämnat in samtyckesblanketten fick delta. Vi 

informerade om att de insamlade uppgifterna, i enlighet med nyttjandekravet, endast 

skulle användas i vår studie. Slutligen förklarade vi att undersökningen var anonym och 

att inga personuppgifter skulle samlas in vilket innebär att studien når upp till 

konfidentialitetskravet. Således uppfyller studien Vetenskapsrådets (2002:7–14) 

samtliga forskningsetiska krav.  

Eftersom vi inte kände till elevernas tidigare erfarenheter av enkäter var det 

särskilt viktigt att göra en tydlig genomgång för att inte riskera att de fyllde i enkäten 

felaktigt (jfr Denscombe 2009:214). Eleverna fick under genomgången titta på den 

faktiska enkäten på tavlan genom att vi använde oss av en projektor. Vi förklarade och 

visade att fråga 1–8 skulle besvaras genom att endast välja ett svarsalternativ, medan de 

på fråga 9–10 hade möjlighet att kryssa i flera svarsrutor. Begreppen innehåll, struktur, 

språk och skrivregler exemplifierades och eleverna fick möjlighet att ställa frågor. 

Slutligen uppmärksammade vi eleverna på den sista, öppna frågan och bad dem lägga 

till egna tankar om respons. Eleverna genomförde sedan enkäten och vi fanns hela tiden 

till förfogande i klassrummet för att svara på frågor. När alla var klara avslutade vi 

besöket genom att tacka för elevernas medverkan.  

 

3.4 Materialbearbetningsmetoder 

Resultatet har bearbetats genom en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. 

Enkätens inledande frågor (1–10) med fasta svarsalternativ genererade resultat som gick 

att räkna, kategorisera och presentera via diagram vilket innebär att en statistisk 

analysmetod lämpade sig väl (jfr Ejlertsson 2014:136–137). Eftersom enkäten innehöll 

en öppen fråga där eleverna fick uttrycka sig fritt krävdes det att vi tolkade vad eleverna 

skrev med en innehållsanalys (jfr Denscombe 2009:351). I detta avsnitt redogörs först 

den statistiska analysmetoden (3.4.1) och därefter innehållsanalysen (3.4.2). 

 

3.4.1 Statistisk analysmetod  

Rådatan exporterades från Google Formulär till Excel där de åtta första frågorna om 

muntlig respektive skriftlig respons organiserades i tabeller utifrån innehåll, struktur, 

språk och skrivregler. Frågorna genererade data på ordinalskalenivå vilket innebär att 

avstånden mellan skalstegen inte går att specificera men att svarsalternativen innebär en 
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rangordning med svarsalternativen ”mindre bra”, ”bra” och ”mycket bra” (jfr Trost & 

Hultåker 2016:162; Denscombe 2016:351). Tabellerna konverterades sedan till fyra 

olika stapeldiagram där resultatet för muntlig respektive skriftlig respons presenterades. 

Vi sammanställde svaren på fråga nio och tio, där eleverna fick ta ställning till när under 

skrivprocessen de önskade få respons, i ett gemensamt stapeldiagram. På så sätt kunde 

vi enkelt utläsa skillnaden om när elevernas ansåg att muntlig och skriftlig respons 

passade bäst. Resultatet presenterades genom stapeldiagram eftersom den ger en god 

visuell överblick som är enkel att läsa av (jfr Denscombe 2016:370). 

 

3.4.2 Innehållsanalys 

På den avslutande öppna frågan ”Har du något att tillägga om respons?”, hade eleverna 

möjlighet att uttrycka sig fritt om respons. Resultatet analyserades genom en tematisk 

innehållsanalys (Clarke & Brown 2006:77–101) och vi började med att läsa igenom alla 

svaren för att få en överblick. Sedan skrev vi ut elevernas svar för att enkelt kunna 

sortera dem i olika kategorier. Eftersom syftet med vår studie är att undersöka 

sjätteklassares inställning till muntlig respektive skriftlig lärarrespons på skriven text i 

ämnet svenska, valde vi att koda rådatan utifrån etiketterna ”muntlig respons” och 

”skriftlig respons” (jfr Denscombe 2009:373). De kommentarer som var av allmän 

karaktär valde vi att rensa bort eftersom de inte var relevanta för vårt syfte. Genom 

elevernas svar på den öppna frågan växte studiens tredje frågeställning fram ”Vilka för- 

och nackdelar finns det med muntlig respektive skriftlig respons enligt eleverna?”. 

 

3.5 Metodkritik 

Fråga 1–8 hade tre olika svarsalternativ ”mindre bra, ”bra” och ”mycket bra”. Om vi 

istället hade haft fem svarsalternativ är det möjligt att analysen hade blivit mer 

nyanserad eftersom vi då hade haft två negativt laddade alternativ, ett neutralt samt två 

positiva. En annan variant hade varit att eleverna endast fått två alternativ där de fått 

välja mellan muntlig eller skriftlig respons kopplat till struktur, innehåll, språk och 

skrivregler. Då hade vi eliminerat möjligheten att välja samma svarsalternativ för 

muntlig och skriftlig respons vilket hade genererat en större skillnad i resultatet. Detta 

hade dock resulterat i att de elever som önskade både muntlig och skriftlig respons inte 

hade fått någon möjlighet att uttrycka det. Slutligen kan den sista, öppna frågan 

kritiseras eftersom få informanter tenderar att svara på frågor av denna karaktär 

(Ejlertsson 2014:121).  
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4 Resultat och analys 

Resultatet redovisas utifrån studiens tre frågeställningar: ”Skiljer sig elevernas 

önskemål om responsform åt beroende på vad de ska förbättra?” (4.1), ”När under 

skrivprocessen passar respektive responsform bäst?” (4.2) samt ”Vilka för- och 

nackdelar finns det med respektive responsform?” (4.3). Varje avsnitt avslutas med en 

analys av resultatet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultatet (4.4). 

 

4.1 Skiljer sig elevernas önskemål om responsform åt beroende på vad 

de ska förbättra?  

De första åtta frågorna eleverna fick besvara handlade om hur väl muntlig respektive 

skriftlig respons lämpar sig när de får i uppgift att utveckla sin text utifrån kategorierna 

innehåll, struktur, språk och skrivregler. Eleverna fick välja mellan alternativen ”mindre 

bra”, ”bra” och ”mycket bra”. Nedan presenteras ett diagram för varje kategori där 

elevsvaren är omvandlade till procent. Totalt deltog 105 elever vilket innebär att 50 

procent motsvarar ungefär 52 elever. I diagram 1 blev svaren för muntlig respons 

sammanlagt 101 procent och i diagram 3 blev svaren 99 procent. Orsaken är att samtliga 

tal har avrundats till närmsta heltal. I det första diagrammet presenteras elevernas svar 

på enkätens fråga 1 och 2.   

 

Diagram 1. Hur väl muntlig/skriftlig respons passar när eleven ska utveckla 

innehållet i sina texter 

 

Diagrammet visar att 92 procent av eleverna hade en positiv inställning till muntlig 

respons eftersom de svarade antingen ”bra” eller ”mycket bra”. Vidare tyckte 79 

procent att skriftlig respons var ”bra” eller ”mycket bra”. Skillnaden mellan elevernas 
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inställning till muntlig och skriftlig respons visar sig tydligast vid staplarna ”mindre 

bra” samt ”mycket bra”. 21 procent svarade att skriftlig respons var ”mindre bra” när de 

ska utveckla innehållet, medan endast 9 procent ansåg att muntlig respons var ”mindre 

bra”. Däremot tyckte nästan hälften, 46 procent, att muntlig respons passar ”mycket 

bra” när de ska utveckla innehållet i sin text jämfört med 27 procent för skriftlig 

respons. Nedan presenteras elevernas svar på enkätens fråga 3 och 4.   

 

Diagram 2. Hur väl muntlig/skriftlig respons passar när eleven ska förbättra 

strukturen i sina texter 

 

Även i detta diagram, som visar elevernas inställning när de ska förbättra strukturen, var 

en stor andel av eleverna positivt inställda till såväl muntlig som skriftlig respons 

eftersom de svarade ”bra” eller ”mycket bra”. Det var dock en större andel (43 procent) 

som tyckte att muntlig respons passade ”mycket bra” jämfört med skriftlig respons (24 

procent). Det går således att utläsa att eleverna överlag var mer positiva till muntlig 

respons när de ska förbättra strukturen på sina texter. Dessutom ansåg 19 procent att 

skriftlig respons passade ”mindre bra”, men endast 13 procent tyckte att muntlig 

respons var ”mindre bra”. Nedan presenteras resultatet för enkätens fråga 5 och 6. 
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Diagram 3. Hur väl muntlig/skriftlig respons passar när eleven ska förbättra 

språket i sina texter 

 

Eleverna var positiva till såväl muntlig som skriftlig respons när de ska förbättra språket 

i sina texter. 12 procent av eleverna ansåg att muntlig respons passade ”mindre bra” 

medan 47 procent tyckte att det passade ”mycket bra”. Diagrammet följer således 

samma mönster som diagram 1 och 2 där en större andel elever svarade ”mycket bra” på 

muntlig respons och ”mindre bra” på skriftlig. Nedan presenteras svaren för enkätens 

fråga 7 och 8 som också är den del av resultatet som bryter det tidigare nämnda 

mönstret.  

 

Diagram 4. Hur väl muntlig/skriftlig respons passar när eleven ska förbättra 

språkriktigheten i sina texter 

 

Diagrammet visar en skillnad jämfört med de tidigare. Stapeln för skriftlig respons är 

för första gången högre än muntlig respons vid svarsalternativet ”mycket bra”. 
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Dessutom var det fler elever som ansåg att muntlig respons var ”mindre bra” jämfört 

med skriftlig respons. Skillnaden är inte markant men visar ändå på en förändring av 

elevernas inställning till skriftlig respons när de ska förbättra språkriktigheten i sina 

texter. 

 

4.1.1 Analys 

Resultatet visar att eleverna var positivt inställda till såväl muntlig som skriftlig respons 

när de ska arbeta med att förbättra innehåll, struktur, språk och skrivregler i sina skrivna 

texter inom ämnet svenska. Något utmärkande är att i tre av fyra diagram har fler elever 

valt svarsalternativet ”mycket bra” om muntlig respons jämfört med skriftlig respons. 

Eleverna var således mer positiva till muntlig respons även om de inte förkastade 

skriftlig respons helt och hållet. Att eleverna har en preferens för muntlig respons kan 

bero på att de önskar mer utvecklad respons och svar på ”varför” de ska förbättra texten 

(jfr Wyszynska Johansson och Henning Loeb 2015:14). Förutsättningen är då att 

responsen sker genom en dialog mellan lärare och elev och att undervisningen är 

dialogiskt organiserad (jfr Nystrand 1997:19).  

Det sista diagrammet som handlar om att förbättra språkriktigheten i texten 

utmärker sig eftersom det var den enda gången fler elever svarade att muntlig respons 

passar mindre bra än skriftlig. Dessutom angav fler elever att skriftlig respons passade 

”mycket bra” än muntlig när de skulle utveckla språkriktigheten. En anledning kan vara 

att den respons elever får när de ska förbättra just språkriktighet inte kräver dialog 

eftersom det handlar om grammatik och skrivregler som inte går att diskutera på samma 

sätt som innehåll, struktur och språk. Resonemanget styrks av Brookhart (2008:46) som 

betonar att skriftlig respons måste vara specifik, vilket är möjligt att vara i större 

utsträckning för språkriktighet jämfört med exempelvis innehåll och struktur. 

Ytterligare en anledning till att eleverna uppskattar skriftlig respons när de ska förbättra 

språkriktigheten kan vara att det blir enklare för bearbetningen att ha lärarresponsen 

nedskriven (Brookhart 2008:46). 

 

4.2 När under skrivprocessen passar respektive responsform bäst? 

Fråga nio och tio i enkäten handlade om när under skrivprocessen som eleverna önskade 

få muntlig respektive skriftlig respons. Svarsalternativen var ”under tiden jag skriver 

min text”, ”när jag har skrivit klart min text”, ”när jag själv ber om det” samt ”jag vill 

inte ha muntlig/skriftlig respons”. Till skillnad från de tidigare frågorna hade eleverna 
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möjlighet att välja mer än ett svarsalternativ, vilket innebär att det totala antalet svar i 

diagrammet är fler än antalet elever som svarade på enkäten. Detta betyder att 

diagrammet redovisar antal elevsvar istället för andelen elever. Nedan presenteras 

resultatet av enkätens fråga 9 och 10.   

 

Diagram 5. När under skrivprocessen önskar eleven muntlig/skriftlig respons 

 

Resultatet visar att 52 av 105 elever önskade muntlig respons ”under tiden jag skriver”, 

jämfört med 21 elever som valde skriftlig respons. Vid alternativet ”när jag skrivit 

klart” fick skriftlig respons fler svar (67 svar) än muntlig respons (59 svar). Detta är 

anmärkningsvärt eftersom det annars var muntlig respons som fick flest svar. Fyra 

elever angav att de inte önskade muntlig respons och 14 önskade inte någon skriftlig. 

När antalet svar för alternativen ”under tiden jag skriver min text”, ”när jag skrivit klart 

min text” och ”när jag ber om det” slås ihop blir summan för muntlig respons 168 svar 

jämfört med 128 svar för skriftlig. Det tyder på att eleverna var mer angelägna om att få 

muntlig respons vid fler tillfällen än skriftlig. 

 

4.2.1 Analys 

Resultatet tyder på att muntlig respons är lämplig att ge under hela skrivprocessen vilket 

också stämmer överens med att undervisningen bör vara dialogiskt organiserad (jfr 

Brookhart 2008:48; Nystrand 1997:19). Endast 21 av 105 elever önskade skriftlig 

respons under tiden de skriver. Det skiljer sig från rekommendationerna om att skriftlig 

respons är att föredra när eleverna fortfarande arbetar med sina texter och särskilt när de 

har skrivit ett första utkast (jfr Brookhart 2008:46). Emellertid tycktes den skriftliga 
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responsen vara särskilt viktig när eleverna skrivit klart texten (67 svar i förhållande till 

59 för muntlig respons), vilket går i linje med tidigare forskning (jfr Dahlqvist 2010:31). 

Att eleverna har en preferens för att få muntlig eller skriftlig respons direkt när de är 

klara med en uppgift kan bero på att det förhindrar att de upprepar sina fel (Shute 

2008:163; Kulik & Kulik 1998:89). Ur ett lärarperspektiv kan det dock vara svårt att 

möta elevernas önskan om skriftlig respons direkt när en uppgift är klar eftersom det är 

tidskrävande (Brookhart 2008:47).  

 

4.3 Vilka för- och nackdelar finns det med respektive responsform? 

35 av 105 elever valde att svara på enkätens sista fråga som var av öppen karaktär, där 

de fick lägga till egna tankar om respons. Genom en innehållsanalys av elevernas svar 

visade det sig att de uppskattade både muntlig och skriftlig respons, dock av olika 

anledningar. Muntlig respons lyftes fram som positiv eftersom det då är möjligt att se 

personen som ger respons, samt att det är enklare att ställa följdfrågor. En elev uttryckte 

sig enligt följande: 

 

Jag tycker att skriftlig respons är dåligt. För man kan inte se hur den ser ut när den 

har skrivit det. Men om den pratar med mig så kan jag se personens ansiktsuttryck 

och förstå lite mer hur den menar det den seger. Jag kan även fråga saker och få 

svar direkt. 

 

I citatet ovan gav eleven en bild av att muntlig respons är att föredra eftersom det då är 

möjligt att läsa av lärarens kroppsspråk. Emellertid tog två elever upp fördelar med 

skriftlig respons: 

 

Jag tycker att skriftlig respons är bäst för att då kan man se det flera gnger och 

medans man ändrar felet. 

 

Det är bra att få skriftlig respons när man jobbar med datorer för då blir det lättare 

att ändra. 

 

Fördelar med skriftlig respons var enligt eleverna möjligheten att återgå till 

kommentaren flera gånger under tiden som texten korrigeras vilket är särskilt passande 

när eleven skriver på dator. Vidare fungerar skriftlig respons i många fall bra, men om 



  
 

16 

responsen gäller något som är komplicerat bör läraren istället prata med eleven, vilket 

beskrevs av en elev: 

 

Jag tycker att skriftlig respons är bäst i de flesta lägen men ibland kan det funka bra 

med muntlig respons också (om det är saker som är svåra att förklara i text).  

 

Citatet påvisar att eleven hade en positiv inställning till såväl muntlig som skriftlig 

respons men att det sistnämnda är att föredra. 

 

4.3.1 Analys 

En elev var negativ mot skriftliga kommentarer eftersom det är viktigt att se lärarens 

ansiktsuttryck för att responsen ska vara begriplig. Risken med skriftlig respons är att 

den är otydlig och att eleven och läraren därför behöver tolka vad motparten menar (jfr 

Brookhart 2008:46; Sommers 1982:155). Det kan tyda på att läraren använder ett språk 

som eleven har lättare att förstå vid muntlig respons jämfört med skriftlig (jfr Cowie 

2005:142). Följaktligen går elevens kritik mot den skriftliga responsen i linje med 

Gamlem och Smiths (2013:161–165) mest uppskattade återkopplingskategori D, som 

lyfter fram vikten av dialog. Emellertid uttrycker två elever att de är positiva till skriftlig 

respons eftersom det underlättar arbetet med redigering av texten (jfr Brookhart 

2008:46). Utifrån svaren på den öppna frågan i enkäten kan det konstateras att eleverna, 

liksom tidigare resultat visat, har en positiv inställning till både muntlig och skriftlig 

lärarrespons.  

 

4.4 Sammanfattning av resultatet 

Eleverna hade en positiv inställning till såväl muntlig som skriftlig respons när de skulle 

arbeta med att förbättra sina skrivna texter. Dock går det urskilja att de hade en 

preferens för muntlig respons när de skulle arbeta med att förbättra innehåll, struktur 

och språk. Emellertid utmärker resultatet sig särskilt vid frågan om språkriktighet där 

fler elever ansåg att skriftlig respons passade ”mycket bra” jämfört med muntlig. 

Dessutom menade fler att muntlig respons passade ”mindre bra” än skriftlig. Vidare 

framkom det att muntlig respons är lämplig under hela skrivprocessen medan skriftlig 

respons är att föredra främst när texten är färdig. Fördelarna med muntlig respons, enligt 

en elev, var att det då är möjligt att se sin lärare och läsa av ansiktsuttryck och ställa 
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frågor. Skriftlig respons ansågs av två elever vara fördelaktigt vid de tillfällen de 

behöver gå tillbaka och se över responsen senare.  

 

5 Diskussion 

Diskussionskapitlet är indelat i fyra avsnitt: resultatdiskussion (5.1), metoddiskussion 

(5.2), studiens relevans (5.3) samt förslag till vidare forskning (5.4). 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Med utgångspunkt i studiens teori, det dialogiska perspektivet (Nystrand 1997; Dysthe 

1996), antog vi att elevernas preferens skulle vara större för muntlig respons jämfört 

med skriftlig respons. Resultatet visar dock att eleverna i årskurs 6 var positiva till såväl 

muntlig som skriftlig respons.  Att eleverna var positiva till skriftlig respons skiljer sig 

dessutom från den tidigare forskningen som främst lyfter fram fördelar med muntlig 

respons (Gamlem & Smith 2013:165; Huxham et al 2005:142; Cowie 2005:142; 

Dahlqvist 2012:31; Sommers 1982:155). En möjlig orsak till att eleverna i denna studie 

var positiva även till skriftlig respons kan vara att de är vana vid att få denna typ av 

respons från sina lärare. Vidare är klassrummen ofta monologiskt organiserade 

(Nystrand 1997:28–29) vilket kan innebära att eleverna får skriftliga kommentarer i 

större utsträckning än muntliga. Att eleverna i denna undersökning är yngre än de som 

har deltagit i studierna som nämnts i forskningsöversikten kan ha påverkat resultatet. 

Eftersom äldre elever troligen är mognare och har lättare för att diskutera kan det bidra 

till att de, som den tidigare forskningen hänvisar till, är mer negativa till skriftlig 

respons.  

Viktigt att poängtera är dock att eleverna var positiva även till muntlig respons. 

Nästan hälften av eleverna, 52, ville ha muntlig respons under tiden de skulle skriva 

sina texter vilket indikerar att de uppskattade en aktiv lärare som bekräftar att de är på 

rätt väg (Dahlqvist 2010:31). Att eleverna önskade muntlig respons under tiden de 

skulle skriva sina texter kan ses i ljuset av det dialogiska klassrummet vilket är något 

som bör eftersträvas (jfr Nystrand 1997:28). Det är dock viktigt som lärare att ta hänsyn 

till varje elev eftersom muntlig respons också kan upplevas som en nervös situation för 

eleven (jfr Huxham et al. 2012:131). Vidare är en ämnesdidaktisk implikation att det 

kan vara svårt för lärare att iscensätta muntlig respons eftersom det tar mycket tid att ha 

samtal med samtliga elever (jfr Brookhart 2008:48). Även skriftlig respons är 
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tidkrävande eftersom den ofta behöver kompletteras med muntlig respons för att 

eleverna ska förstå vad läraren menar (jfr Sommers 1982:155).   

Elevernas önskan om att få skriftlig respons när de skrivit klart sina texter går 

emot rekommendationen om att skriftlig respons är mest gynnsam under tiden de 

fortfarande arbetar med sina texter (Brookhart 2008:46). Möjligen kan vårt resultat 

förklaras av att eleverna uppfattar sina texter som färdiga efter ett första utkast medan 

Brookhart ser utkastet som en del i skrivprocessen. Om så är fallet innebär det att 

elevernas önskan i själva verket inte strider mot Brookharts rekommendation utan 

snarare bekräftar den.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Enkätens utformning kan problematiseras eftersom fråga 1–8 innehöll ett negativt 

laddat alternativ och två positivt laddade, ”mindre bra”, ”bra” och ”mycket bra”. 

Alternativet ”bra” kan av eleverna ha tolkats som ett neutralt svar som valts när de inte 

kunnat ta ställning till frågan. Det kan innebära att resultatet har tolkats som om 

eleverna var mer positivt inställda till båda responsformerna än de faktiskt var. Enkäten 

besvarades av elever från sju olika klasser på fyra olika skolor vilket innebär att de hade 

skilda erfarenheter av respons. Det kan ses som en fördel eftersom det gav en bredd till 

undersökningen. Emellertid är det viktigt att beakta att olika lärare arbetar med respons 

och textbearbetning på olika sätt vilket i sin tur påverkar elevernas uppfattning. Vidare 

bör enkätens sista fråga uppmärksammas eftersom endast 35 av 105 elever valde att 

skriva en kommentar. En möjlig orsak till detta kan ha varit elevernas bristande 

motivation eller okunskap om ämnet (jfr Ejlertsson 2014:121). En möjlighet hade varit 

att följa upp enkäten med intervjuer för att få mer djup i elevernas svar. Tanken med 

studien var dock att genom elevernas perspektiv få en bred bild av respons. En viktig 

aspekt att ta hänsyn till är att studien enbart utgått från hur eleverna önskar få respons. 

Det är möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut om studien istället utgått från vilken 

responsform som bidrar mest till lärande. 

 

5.3 Studiens relevans 

Studiens resultat är relevant eftersom lärare får en inblick i elevernas inställning till 

muntlig respektive skriftlig respons på skriven text i ämnet svenska. Dessutom har 

studien utgått från nationella provets bedömningsmatris som är ett betydande 

bedömningsverktyg och något som alla lärare är bekanta med. Eftersom respons är ett 
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av lärares viktigaste verktyg för att främja lärande (Hattie & Timperley 2007:81), kan 

verksamma lärare dra nytta av resultatet eftersom det saknas tidigare forskning om 

lärarrespons ur ett elevperspektiv, både i Sverige och i studiens tillfrågade åldersgrupp 

(Skolverket 2016).  

 

5.4 Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning är att undersöka om eleverna har preferenser för på vilket 

sätt den muntliga respektive skriftliga responsen ska ges. Det kan också vara intressant 

att undersöka om eleverna föredrar någon specifik responsmodell, exempelvis two stars 

and a wish, checklista eller kamratrespons, beroende på vad de ska utveckla. Ytterligare 

ett förslag till vidare forskning är att genomföra en liknande enkätundersökning om 

muntlig respektive skriftlig respons med lärare, för att se om uppfattningarna mellan 

lärare och elever skiljer sig åt.  
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