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Abstract 
Syftet med denna fallstudie är att undersöka hur gymnasielärare utformar respons på 

elevtexter och vad de kommenterar i texterna. I undersökningen har 1 982 kommentarer 

från tre lärare i 130 elevtexter analyserats. Genom närläsning av lärarkommentarerna har 

en innehållsanalys genomförts. Lärarnas kommentarer har undersökts med utgångspunkt 

i kategorierna textnivå och språkhandling. Analysen visar att lärares respons framförallt 

handlar om textens lokala nivå, alltså i huvudsak stavning, skiljetecken och ordval 

kommenteras hos samtliga lärare. I de sammanfattande kommentarerna som lärarna ger 

ökar dock förekomsten av kommentarer på den globala nivån. Lärarna använder främst 

påståenden i sina kommentarer. Eftersom påståenden och uppmaningar förekommer mest 

i kommentarerna intar lärarna i studien en auktoritär roll i sin responsgivning. Lärare 1 

använder vidare fler frågor än lärare 2 och 3, som använder fler uppmaningar, vilket 

resulterar i att lärare 1 kan upplevas som mindre auktoritär i sin responsgivning än lärare 

2 och 3.  
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1 Inledning 
Att skriva texter är ett centralt innehåll i svenskämnet, men det är också en stor del i 

skolans andra ämnen. Det är därför av stor vikt att elever lär sig att skriva olika typer av 

texter i svenskämnet och att eleverna får möjlighet att utveckla sina kunskaper efter sina 

förutsättningar för att bli goda skribenter. I läroplanen för gymnasieskolan står det att 

läraren ska ”organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och 

kommunikationsförmåga” (Skolverket 2011a). För att elever, enligt styrdokumentens 

intentioner, ska bli bättre skribenter behöver lärare vägleda elever i deras skrivande, vilket 

vanligtvis görs genom skriftlig respons på deras texter. Wallberg (2015) menar att 

lärarrespons ska ge elever förutsättning att utvecklas i positiv riktning och stärka elevers 

självförtroende (Parmenius Swärd 2008, Bergman-Claeson 2003). Responsgivning kan 

dock vara känsligt eftersom det är svårt att veta hur elever uppfattar responsen även om 

lärarkommentarerna utformas och ges i positiv anda. Så mycket som var tredje lärare 

upplever att det är svårt att ge god respons som är både konstruktiv och utvecklande 

(Aldrin 2015). Det är också svårt att få kunskap om vilken effekt kommentarerna har på 

elevers individuella skrivutveckling, eftersom responsen uppfattas och bearbetas olika 

från elev till elev, menar Bergman-Claesson (2003).  

Det har visat sig att respons spelar en stor roll för elevers skrivutveckling (Hattie & 

Timpeley 2007). Det sätt som elever får respons på kan också vara avgörande för elevers 

resultat (Hattie 2012). Lärares kompetens i responsgivning är på så sätt avgörande för 

elevers lärande, skrivutveckling och måluppfyllelse.  

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med den här studien är att undersöka hur verksamma lärare i gymnasieskolan 

utformar respons på elevtexter och vad de kommenterar i texterna. Den första 

frågeställningen aktualiserar vilket innehåll lärarna fokuserar på i sin respons och den 

andra forskningsfrågan riktas mot hur lärare utformar sin respons på elevtexter. Studiens 

frågeställningar är följande: 

• Vilka textnivåer fokuserar lärare på i sin respons på elevtexter?  

• Vilka språkhandlingar använder lärare när de ger respons på elevtexter?  
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1.2 Begreppsdefinitioner  

I denna undersökning används övergripande kommentar som ett paraplybegrepp för all 

respons som lärarna ger. Kommentar används också för att beskriva den respons som 

lärarna har gett i marginalen i texten eller i en sammanfattning på slutet. Markering och 

korrigering förekommer också i studien och de används för att skilja på de kommentarer 

som lärarna ger. Markering innebär att läraren har gjort understrykning i elevtexten eller 

gjort en markering i texten som betyder att något behöver ändras. En korrigering är 

däremot en markering med en tillhörande beskrivning i vilken läraren anger hur eleven 

istället borde uttrycka sig.  

2 Bakgrund  
I det här avsnittet presenteras tidigare forskning om lärarrespons. Först presenteras studier 

om olika nivåer av respons, och därefter redogör jag för två svenskdidaktiska 

avhandlingar som inriktar sig på hur lärare utformar sin respons för att därefter övergå till 

responsens verkan i summativ och formativ bedömning samt i skrivprocessen. I kapitlets 

avslutande avsnitt presenteras vilka svårigheter lärare ser med responsgivning och till sist 

beskrivs det salutogena förhållningssättet till respons. 

2.1 Olika nivåer av respons  

Hattie och Timperley (2007) har i sin metastudie sammanställt en mängd studier om 

respons. Författarna kategoriserar respons i fyra olika nivåer: uppgiftsnivå, processnivå, 

metakognitiv nivå och personlig nivå. På uppgiftsnivå handlar responsen om det som är 

speciellt för uppgiften. Denna typ av respons går inte att generalisera till andra uppgifter 

eftersom den korrigerar fakta och begrepp som tillhör den specifika uppgiften. Det som 

kännetecknar processnivån är att den kan tillämpas även i andra uppgifter där fokus ligger 

på begreppsförståelse, sammanhang och elevens förmågor. Den metakognitiva nivån, 

som Hattie och Timperley (2007) kallar self-regulation, handlar om att eleven ska kunna 

använda sig av responsen för att driva sitt lärande framåt genom att bedöma sig själv. Det 

är viktigt att responsen stärker elevers tilltro till sig själva, vilket kan göras genom 

exempelvis frågor som uppmuntrar till egna beslut i arbetet. Respons på en personlig nivå 

ger sällan en positiv effekt för lärandet eftersom den syftar till att ge respons på elevens 

personlighet. Skolverket (2011b) har använt sig av Hattie och Temperleys forskning i sitt 

stödmaterial Kunskapsbedömning i skolan för att ge lärare råd om hur respons kan ges. 
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De menar att de mer generella nivåerna processnivån och den metakognitiva nivån ger 

den mest effektiva återkopplingen för elevers utveckling. Respons på uppgiftsnivå kan 

vara effektiv om den kombineras med de generella nivåerna (Skolverket 2011b).  

Løkensgard Hoel (2001) har studerat elevers arbete i responsgrupper under lång tid. 

Hon delar in respons i tre kategorier med olika fokus: läsarfokuserad, kriteriefokuserad 

och skrivarfokuserad. I den förstnämnda typen ligger fokus på interaktionen mellan 

läsaren och texten. Läsaren ger sin subjektiva uppfattning om texten, vilket resulterar i att 

vem som helst kan ge denna typ av respons eftersom det inte krävs någon 

ämneskompetens (Løkensgard Hoel 2001). Den kriteriefokuserade responsen bygger på 

att läsaren ska ge respons som utvecklar skribenten utifrån de normer och kriterier som 

finns för texttypen. För att ge denna respons behöver läsaren därför ha kompetens i vilka 

krav som ställs på texten och texttypen (Løkensgard Hoel 2001). Denna typ av respons 

är vanligt förekommande i skolan när läraren bedömer enligt givna betygskriterier. 

Skrivarfokuserad respons inriktar sig istället på skribenten och är en kombination av de 

andra två typerna av respons som fokuserar på både ”språkliga, pedagogiska och 

psykologiska aspekter” (Løkensgard Hoel 2001 s.110). Det handlar om att ge respons 

som passar den enskilda skribenten och därför behöver läraren ha kunskap om var eleven 

befinner sig i sitt skrivande och vilka utvecklingsområden och utmaningar som finns för 

att kunna ge lämplig respons till varje elev. 

Løkensgard Hoel (2001) menar att de tre olika typerna av respons kompletterar 

varandra. Den läsarfokuserade responsen kan fånga läsaren eftersom den oftast inte är så 

tidskrävande. Därefter blir det lättare att övergå till den mer kriteriefokuserade responsen. 

Dessa två typer av respons har mer flytande gränser i praktiken och ger bäst effekt i 

kombination med varandra. Den tredje typen av respons är den mest krävande och ställer 

krav på att responsgivaren har god kännedom om skribenterna och deras skrivande, vilket 

oftast läraren har. 

2.2 Vad kommenterar lärare i elevtexter? 

I studien Tre lärare – tre världar har Bergman-Claesson (2003) undersökt hur tre lärare 

på gymnasiet ger respons på elevtexter. Hon har i studien analyserat skriftliga 

kommentarer till elevtexter i tre klasser under ett läsår i gymnasiets svenska B. Hon har 

kompletterat textmaterialet med att intervjua lärarna och två elever i varje klass. Lärarna 

i undersökningen är överens om att respons på elevtexter är en viktig del i läraryrket, men 

de utför det på skilda sätt. Bergman-Claeson (2003) utgår från lärarnas kommentarer och 
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tar fram tio vad-kategorier för att kartlägga vad lärarna ger respons på. Dessa kategorier 

är till exempel kommentarer på innehåll, textens yta, genre och grammatik- och 

konstruktionsproblem.  

Bergman-Claesons resultat visar att lärarnas kommentarer i elevtexterna ofta berör 

textens yta. Vidare skiljer sig lärarnas kommentarer en hel del. Läraren på ett 

fordonsprogram fokuserar mycket på struktur och innehåll och mindre på genre och 

ordval. Läraren på samhällsvetenskapsprogrammet prioriterar främst ordval och 

grammatik i sina kommentarer medan läraren på naturvetenskapsprogrammet lägger mest 

fokus på att kommentera genre och innehåll och mindre på ordval och struktur (Bergman-

Claeson 2003).  

I en studie från 2007 har Norberg Brorsson undersökt vad lärare på högstadiet 

kommenterar i elevtexter och genomförde en studie i två klasser i årskurs 7 och 8 under 

tre terminer. Underlaget för hennes undersökning utgörs av elevtexter med lärarrespons, 

observationer, intervjuer och enkäter. Studiens övergripande syfte är att ”ge en djupare 

förståelse för skolskrivandet och dess villkor i grundskolans senare år” (Norberg-

Brorsson 2007 s.17). I avhandlingen presenteras hur två lärare arbetar med respons på 

elevtexter. Dock är lärarresponsen enbart en del av analysen eftersom författaren 

undersöker fler aspekter av skrivundervisningen. Inom responsområdet kommer Norberg 

Brorsson (2007) fram till att ingen av de två lärare som hon fått följa anlägger ett 

utvecklingsperspektiv i sin respons. Detta betyder att under de terminer som Norberg 

Brorsson deltar i undervisningen har lärarna ingen progression i sina kommentarer på 

elevtexterna utan belyser i princip samma aspekter termin efter termin trots att lärarna 

enligt egen utsaga anser att progression i skrivandet är viktigt.   

I studien delar Norberg Brorsson (2007) in lärarnas kommentarer i fyra kategorier: 

kommunikativt orienterade, texttypsorienterade, skolnormsorienterade och 

språknormsorienterade kommentarer. De kommunikativt orienterade kommentarerna 

behandlar helheten och uppfattningen om texten som kan innefatta till exempel oklarheter 

eller utelämning av information. Texttypsorienterade kommentarer berör det som gäller 

normerna för texttypen som till exempel stil och disposition. I skolan finns det outtalade 

eller uttalade regler att förhålla sig till, som exempelvis längd på text. Kommentarer som 

berör dessa normer benämns som skolnormsorienterade. De språknormsorienterade 

kommentarerna handlar om språket, som till exempel stavning, ordval och 

meningsbyggnad.  
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De två lärarna arbetar utifrån Norberg Brorssons (2007) indelning av kommentarer 

olika med sin respons. En av lärarna, ger respons genom att ställa frågor till texten och 

använder sig av två olika typer av kommentarer: kommunikativt orienterade och 

språknormsorienterade när hen ger respons på elevtexterna. I huvudsak använder läraren 

kommunikativt orienterade kommentarer, vilket framförs genom frågor om innehållet i 

elevtexten som till exempel ”Jägarna. Hur ser de ut? Vad heter dom?” (Norberg Brorsson 

2007 s.202). De språknormsorienterade kommentarerna i elevtexterna berör språket, som 

till exempel stavning och ordval. Skolnormsorienterade kommentarer som berör textens 

längd är också vanligt förekommande.  

Den andra läraren använder sig av alla fyra kommentarskategorierna och ger 

kortfattade kommentarer. Hen ger kommentarer om hur hen uppfattat texten som till 

exempel ”det var roligt att läsa din berättelse” (Norberg Brorsson 2007 s.221), vilket faller 

in under de kommunikativt orienterade kommentarerna. De texttypsorienterade 

kommentarerna förekommer i mindre omfattning men de flesta berör textens utformning, 

som till exempel hur texten har byggts upp. Norberg Brorsson (2007) kategoriserar 

lärarens kommentarer som framförallt berör disposition, styckeindelning och texternas 

längd som skolnormsorienterade kommentarer och dessa placeras både efter texten och i 

texten. Efter texten får eleverna kommentarer som till exempel ”Vissa språkliga brister” 

och ”Ditt språk är enkelt men fungerar mestadels bra” (2007 s.221) och i texten 

kommenteras exempelvis stavning, ordval, tempus och talspråk.  

2.2.1 Hur och var kommenterar lärarna?  

Hur och var lärarna ger respons undersöks också i Bergman-Claesons (2003) studie. Hon 

delar in kommentarerna utefter sju hur-kategorier, till exempel olika talhandlingar – 

påståenden, frågor och uppmaningar, ändringar och strykningar samt betygsomdöme, för 

att kategorisera hur responsen förmedlas. Hon har fem olika var-kategorier för att kunna 

beskriva var kommentarerna placeras. Dessa är: i själva texten, i marginalerna, efter 

texten, före texten och separat. Hur och var lärarna ger respons skiljer sig mycket. Läraren 

på yrkesprogrammet har en tät kommunikation med sina elever och använder sig av tilltal, 

utrop, frågor och uppmaningar. Hon placerar sina kommentarer framförallt i och efter 

texten. Läraren på samhällsprogrammet använder varken frågor eller tilltal i samma 

utsträckning som läraren på fordonsprogrammet utan använder sig av grammatiska termer 

och kategoribeteckningar för normbrott samt gör korrigeringar i texten med streck och 

pilar. En del av dessa kommentarer placeras i marginalen. Hon gör också en 
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sammanställning efter texten med plus och minus för att tydliggöra förtjänster och 

utvecklingsområden. Läraren på naturvetenskapsprogrammet är mer sparsam i sin 

respons och gör färre korrigeringar i texten och kommenterar med påståenden. Han 

använder, likt läraren på samhällsprogrammet, terminologi och kategoribeteckningar för 

att skapa ett metaspråk hos eleverna. Responsen som läraren på 

naturvetenskapsprogrammet ger placeras till stor del i texten eller i marginalen och 

sammanfattande kommentarer ges separat (Bergman-Claeson 2003).  

Sammanfattningsvis kategoriserar Bergman-Claeson (2003) lärarna enligt följande: 

läraren på fordonsprogrammet står för beröm och kommunikation, läraren på 

samhällsvetenskapsprogrammet för normbevakning och värdering samt läraren på 

naturvetenskapsprogrammet för genre- och texttypskompetens och beröm. Bergman-

Claeson (2003) skriver i sin slutsats att skillnaderna mellan lärarna kan förklaras med 

olikheter i intresse och personlighet, men de stora skillnaderna mellan läraren på 

fordonsprogrammet och de andra två lärarna kan också förstås utifrån de olika 

skrivkulturer som finns inom praktiska och teoretiska program. Lärarna och elevernas 

verklighet ser olika ut ute i klassrummet trots att kursplanen är den samma.  

2.3 Svårigheter med respons  

Aldrin (2015) har i en enkätundersökning som besvarats av 135 lärare undersökt 

högstadielärares erfarenhet av och attityder till textbedömning. En av frågorna i enkäten 

är om lärarna upplever några svårigheter med bedömning av elevtexter. Det som 45 % av 

lärarna i den här studien tycker är svårt är gränsdragningen mellan betygsstegen medan 

28 % av lärarna upplever att ge respons är det svåraste i bedömningen. Lärarna menar att 

det är svårt att ge respons som eleven kan ta till sig samtidigt som den är konstruktiv och 

utvecklande (Aldrin 2015). Några lärare i studien uttrycker också att det är svårt att veta 

hur mycket respons och på vilket sätt den ska ges till eleverna. Lärarna upplever också 

att det finns svårigheter med att ge respons på bra respektive mindre bra texter. De menar 

att det finns en risk att inte kommentera något eller för att kommentera för mycket (Aldrin 

2015). En annan aspekt som lärarna lyfter är tidsbristen som är en avgörande faktor för 

att kunna ge god respons (Aldrin 2015, Olsson Jers 2010). En liten andel av lärarna i 

enkätstudien (5 %) uppger att en svårighet vid bedömning av elevtexter är tidsbrist, vilket 

är en förvånansvärt låg andel, menar Aldrin (2015). 
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2.4 Summativ och formativ bedömning  

Bedömning av förmågor kan delas in i två kategorier: summativ (bedömning av lärande) 

och formativ (bedömning för lärande). Den formativa bedömningen är den bedömning 

som sker under en process medan den summativa är en sammanfattning av resultat i 

förhållande till kunskapskraven (Wallberg 2015). En av lärarna i Aldrins (2015) studie 

uttrycker sig om förhållandet mellan formativ och summativ bedömning så här:  

Det är inte helt lätt att arbeta formativt. Elever behöver få respons, men på olika sätt. Det 
är tidskrävande. Ibland kan jag tycka att det är en svår balansgång mellan det formativa 
och det summativa. Elever behöver få förståelse för hur de ligger till i relation till 
kunskapskraven samtidigt behöver de få respons för att utvecklas i sitt lärande. (Aldrin 
2015 s.71) 

Läraren i Aldrins (2015) undersökning förklarar att det formativa arbetssättet med 

respons utvecklar elevers lärande medan det summativa är betyget eller förståelsen för 

var eleven befinner sig i förhållande till kunskapskraven. Hen klargör också att respons 

behöver ges på olika sätt eftersom både den formativa bedömningen för lärande och den 

summativa bedömningen i förhållande till kunskapskraven är viktig för eleven.  

2.4.1 Skrivprocessen 

Bedömning för lärande och skrivande är en process. Olsson Jers (2010 s.62) skriver att 

”responsen är nära kopplat till lärprocessen vid skriftlig framställning”. Skrivandet ses 

därför ofta som en process där tanke och språk ingår i ett sammanhang (Løkensgard Hoel 

2001). Skrivprocessen är hela processen från det att tanken om ämnet presenteras till den 

färdiga produkten. På vägen samlar eleven tankar och idéer, skriver utkast, arbetar om 

utkastet och kanske arbetar om texten flera gånger innan produkten är färdig (Dysthe, 

Hertzberg och Løkensgard Hoel 2011). I skrivprocessen är responsen viktig eftersom den 

har potential att utveckla elevers skrivande. 

Processkrivning har sedan 1980-talet fått stort inflytande i svensk skola och ersatt 

den tidigare produktinriktade och traditionella undervisningsformen. I processkrivandet 

är en av lärarens uppgifter att ge respons som utvecklar elevens skrivande. I Bergman-

Claesons (2003) studie framkommer det processinriktade arbetet och hon menar att 

”läraren är i allt mindre utsträckning en korrigerande normväktare och allt mer en 

kommunicerande responsgivare” (2003 s.6).  
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2.5 Salutogent förhållningssätt  

Positiv respons och beröm är vanliga pedagogiska medel för att skapa trygghet och 

motivation hos eleverna. Dessutom främjar en positiv inställning i responsen lärandet 

(Løkensgard Hoel 2001). Responsen bör vara konkret samt uppriktig och inte sluta i ett 

generellt beröm eftersom ett överdrivet eller osakligt beröm snarare ger motsatt effekt 

(Løkensgard Hoel 2001). Den positiva inställningen i responsen kan benämnas som ett 

salutogent förhållningssätt där utgångspunkten i responsen är textens förtjänster. 

Forskare är överens om att den positiva inställningen i responsen är viktig (jfr Norberg 

Brorsson 2007, Bergman-Claesson 2003, Løkensgard Hoel 2001, Olsson Jers 2005). I en 

undersökning av Parmenius Swärd (2008) går det att se spår av det salutogena 

förhållningssättet till respons i framförallt musikklassens karaktärsämne eftersom 

eleverna där får öva och misslyckas utan att få några påtryckande kommentarer. Dock 

finns det problem med det salutogena förhållningssättet. Elever reagerar på beröm på 

olika sätt och den positiva inställningen i responsen kan skapa höga förväntningar på 

betyget på den färdiga produkten eftersom svagheterna i texten inte framgår eller förstås 

av eleven (Løkensgard Hoel 2001, Olsson Jers 2005). 

Olsson Jers (2010) skriver om det översalutogena förhållningssättet, som innebär 

att läraren enbart ger positiv respons. Hon beskriver begreppet som ett problem i 

undervisningen eftersom respons som endast består av positivt beröm inte utvecklar 

eleven. Lärare ger ofta beröm genom att skriva ”bra” och när vad som är bra inte förklaras 

eller konkretiseras bidrar det inte till elevers utveckling eftersom eleverna inte vet vad 

som var bra (Olsson Jers 2010). Løkensgard Hoel (2001) poängterar att det är viktigt att 

förstå skillnaden mellan att ha en positiv inställning och att bara ge beröm och använda 

superlativer. Ett exempel på detta ger Bergman-Claeson (2003) i sin avhandling där 

läraren på fordonsprogrammet använder sig av mycket beröm för att höja elevernas 

självförtroende och lust att skriva. Bergman-Claeson (2003) konstaterar att detta sätt att 

arbeta med respons innebär en risk eftersom ”allmänt hållet beröm kan leda till 

förväntningar som inte infrias vid betygsättningen” (2003 s.99).  

2.6 Teoretiska utgångpunkter  

Inom den sociokulturella traditionen och i Vygotskijs syn på utveckling och lärande är 

språket och kommunikationen avgörande för människans uppfattning av omvärlden. 
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Människan ingår i ett socialt och kulturellt sammanhang där språket är ett redskap för 

kommunikation men också för inre tankar och reflektion (Säljö 2014).  

Enligt Vygotskij sker lärande i samspel med omgivningen. Kunskapsutvecklingen 

är en pågående process där närhet till ny kunskap är central. Detta kan förstås genom 

teorin om den närmaste proximala utvecklingszonen (Säljö 2014). Elevens 

utvecklingszon kan sägas befinna sig mellan den aktuella och den potentiella 

utvecklingsnivån där eleven är mottaglig för nya instruktioner och förklaringar. När en 

elev lär sig något nytt är det också möjligt att närma sig nästa steg i utvecklingen. 

Vygotskij menar att elever inledningsvis är beroende av stöd från en person som har mer 

kunskap inom området för att utveckla sina egna kunskaper (Säljö 2014). Løkensgard 

Hoel (2001 s.94) skriver även att den ”närmaste utvecklingszonen omfattar bland annat 

barn i interaktion med en vuxen” och därför har läraren inom denna teori en central roll 

för elevers kunskapsutveckling. Läraren är en vägledare till lärande genom att ge stöd åt 

eleven på rätt kunskapsnivå. 

I förhållande till den närmaste utvecklingszonen blir textresponsen ett stöd för 

eleverna som genom kommunikation med någon som besitter mer kunskap kan ta sig från 

det som de redan behärskar till nästa nivå i skrivutvecklingen. I teorin är förhållandet på 

så sätt asymmetriskt. Løkensgard Hoel (2001) skriver att en asymmetrisk 

samarbetssituation kännetecknas av att det redan på förhand finns en så kallad expert och 

en novis, som till exempel lärare och elev. Asymmetri, som ofta innebär något negativt, 

är i teorin om den närmaste utvecklingszonen en förutsättning för utveckling.  

3 Metod och material 
I det här avsnittet presenteras den valda metoden för materialinsamling och analys. De 

etiska aspekter som jag förhåller mig till i studien och metodkritik presenteras också.  

3.1 Insamlingsmetod och urval 

Materialet till denna studie samlades in med hjälp av tre gymnasielärare i svenska på 

samma skolor. Jag tog kontakt med en av svensklärarna i den här studien via mail. I det 

första mailet informerades denna lärare om de etiska aspekterna (se 3.5) och hur jag ville 

utföra min undersökning. Läraren frågade sina kollegor och hittade två andra lärare som 

också ville delta. Denna typ av urval benämner Denscombe (2016) som ett 

bekvämlighetsurval, där de första som finns till hands tillfrågas. Bekvämlighetsurval är 

vanligt förekommande i forskares urvalsprocesser eftersom resurserna ofta är begränsade 
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(Denscombe 2016). Detta har även varit ett fördelaktigt alternativ för mig eftersom 

tidsramen för denna studie varit begränsad. 

För att jag skulle få tillgång till lärarresponsen på elevtexterna hade lärarna samlat 

ihop elevtexter som de gett respons på för att delge till denna studie. För att lärarnas 

material skulle bli tillgängligt för analys skrev jag ut elevtexter, kopierade de handskrivna 

texterna och tog foto på den respons som var på separat papper.  

3.2 Material  

Materialet i studien består av 130 elevtexter som är mellan 300 och 800 ord långa, med 

tillhörande respons. Det undersökta materialet innehåller totalt 1 982 kommentarer. 

Kommentarernas storlek skiljer sig åt eftersom de innefattar allt från korrigeringar i texten 

till sammanfattande kommentarer i slutet av texten. De kommentarer som är av mer 

summativ karaktär i slutet av texten eller på separat papper har räknats som flera 

kommentarer eftersom de oftast är långa och lyfter flera olika aspekter av elevtexten. 

Varje lärare gav mig respons till elevtexter på två olika skrivuppgifter som de 

genomfört i inledningen av kursen svenska 1 på gymnasiet.  

Tabell 1. Textmaterial från lärare 1.  

Programtillhöriget Antal Texttyp 

IB-programmet 10 Utredande text (handskrivna) 

Ekonomiprogrammet 24 Argumenterande text (datorskrivna)  

Totalt:  36  

Lärare 1 hade totalt 34 elevtexter varav tio var texter som elever på IB-programmet, ett 

internationellt program med undervisning på engelska, har skrivit. Dessa texter är 

handskrivna på bredlinjerade papper. De resterande 24 texterna har elever på 

ekonomiprogrammet i svenska 1 skrivit på dator, förutom en elev som skrivit på papper.  

Tabell 2. Textmaterial från lärare 2.  

Programtillhörighet Antal Texttyp 

Samhällsp. (uppgift 1)  30 Argumenterande text (datorskrivna) 

Samhällsp. (uppgift 2)  8 Reflekterande text (datorskrivna)  

Totalt: 38  
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Lärare 2 gav mig tillgång till två olika texter som samma klass skrivit. Texterna är skrivna 

på dator av elever på samhällsprogrammet. På uppgift 1 hade läraren 30 texter och på 

uppgift 2 åtta texter med kommentarer som utgör en del av materialet.  

Tabell 3. Textmaterial från lärare 3.  

Programtillhörighet Antal Texttyp 

Samhällsp. (uppgift 1)  28 Beskrivande text (datorskrivna) 

Samhällsp. (uppgift 2) 28 Argumenterande text (datorskrivna)  

Totalt: 56  

 

Lärare 3 hade också två olika digitala texter från samma klass som ingår i studiens 

material. I klassen går 28 elever som läser samhällsprogrammet. 

För att kunna genomföra en textanalys av responsen som lärarna ger var det 

nödvändigt att få tillgång till elevtexterna eftersom kommentarer i marginalen och i texten 

också är respons. På en del av de originaltexter som jag kopierade och skrev ut fanns 

elevernas namn kvar, men eftersom det är responsen som står i fokus i denna 

undersökning är eleverna inte relevanta för studien. Det är enbart lärarnas kommentarer i 

texten, i slutet av texten eller på separat papper som utgjort underlag för undersökningen.  

3.3 Analysmetoder  

För att kunna genomföra en analys har jag närläst lärarnas kommentarer. Johansson och 

Svedner (2006) skriver att närläsning är grundläggande för textanalys och innebär 

noggrann läsning för att kartlägga ett innehåll. En sådan ingående läsning kan aldrig bli 

helt objektiv, eftersom varje enskild persons perspektiv och tolkning påverkar 

uppfattningen av det som står i texten (Johansson & Svedner 2006).  

Vidare har jag genomfört en innehållsanalys av vad lärarna kommenterar i 

elevtexterna och vilka språkhandlingar som förekommer. Denscombe (2016) förklarar att 

innehållsanalys används för att kvantifiera innehåll. I första delen av analysen har 

kommentarerna kategoriserats med avseende på vilken textnivå de fokuserar med 

utgångspunkt i texttringelns nivåer. I andra delen av analysen har kommentarerna 

kategoriserats enligt fyra språkhandlingar där kommentarens satstyp är av intresse. Nästa 

steg i innehållsanalysen är att kvantifiera förekomsten av de olika textnivåerna och 

språkhandlingarna för att sedan analysera texten enligt mängden kommentarer i varje 

kategori. På så sätt är det möjligt att se vad författaren kommunicerar, oberoende av 
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vilken avsikt den som skrivit texten faktiskt haft (Denscombe 2016). Denna analysmetod 

har använts för att undersöka på vilka nivåer som lärarresponsen ges och hur lärarna har 

utformat sin resons.  

3.3.1 Metod för analys av textnivå  

Løkensgard Hoel (2001) skriver att ”[…] skriva eller att samtala, kan primärt försiggå på 

en global eller en lokal textnivå, eller på någon mellanliggande nivå” (Løkensgard Hoel 

2001 s.27). För att skriva en text behöver skribenten ha kunskap om tre områden på den 

globala, överordnande nivån: medvetenhet om skrivsituationen – syftet, mottagare samt 

sociala och kulturella ramar, kunskap om ämnet för uppgiften, innehållet, och insikt i hur 

en text struktureras. Vidare behöver skribenten ha kunskap om språket, den lokala nivån, 

som kan delas in i meningsbyggnad, ordval, rättstavning och skiljetecken samt hur 

referenser används (Dysthe, Hertzberg och Hoel Løkensgard 2011). Lärare kan ge 

respons på olika nivåer i elevtexter. I figuren nedan presenteras de globala- och lokala 

nivåerna i texttriangeln.  

Figur 1. Texttriangeln (Dysthe, Hertzberg och Løkensgard Hoel 2011 s.41) 

 
 

Løkensgard Hoel (2001) skriver om fenomenet ”nedglidning”, som innebär att det i 

responsen eller skrivandet finns fokus på de lokala nivåerna. Hon menar att det är vanligt 
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att den mer konkreta, lokala nivån främst kommenteras och att den mer abstrakta och 

övergripande globala nivån försvinner i responsen.  

Nivåerna är inte lika självklara i verkligheten som i figuren eftersom det är svårt att 

avgöra vilken nivå kommentarerna tillhör, framförallt på den globala nivån. Innehåll och 

skrivsituation är svåra att skilja på i praktiken eftersom innehållet i texten bidrar på ett 

eller annat sätt till den bestämda genren som mottagaren förväntar sig. Lärarnas 

kommentarer är inte heller alltid utförliga och tydliga, vilket gör det svårt att identifiera 

vilken kategori kommentarerna tillhör, som till exempel bruk av frågetecken, plustecken 

och smileys. Även kommentarer till texten som till exempel ”du är varmt välkommen”, 

”det tror jag också” och ”jag tycker du är rolig” är svåra att kategorisera.  

3.3.2 Metod för analys av språkhandlingar  

Enligt Holmberg och Karlssons (2006) teori om skapandet av relationer mellan talare och 

lyssnare och mellan skribenter och läsare finns det fyra språkhandlingar: påstående, fråga, 

uppmaning och erbjudande. I figuren visas relationen mellan talarrollen som är givande 

eller krävande och utbytet som är information eller tjänster.  

Figur 2. Fyra primära språkhandlingar (jfr Holmberg & Karlsson 2006). 

 
talarroll 

givande krävande 

utbyte 
information påstående fråga 

varor och tjänster erbjudande uppmaning 

 

Den här modellen av språkhandlingar utgår från att talarrollen är givande eller krävande 

och utbyte är information eller tjänster. Varje kombination av talarroll och utbyte ger en 

språkhandling. Att utföra ett påstående är att ge information, att ställa en fråga är att kräva 

information, att göra ett erbjudande är att ge tjänster och att kräva tjänster är att utföra en 

uppmaning (Holmberg & Karlsson 2006 s.34). På så sätt är en uppmaning mer befallande 

än ett påstående eftersom en uppmaning kräver en handling. En fråga inbjuder mer till 

interaktion än vad ett påstående gör eftersom en fråga kräver ett svar. I den här 

undersökningen undersöks dessa fyra språkhandlingar för att se hur lärarna utformar sin 

respons och vad det säger om lärarens auktoritet. En lärare som använder sig av många 

frågor i sin respons är mer inbjudande och skapar interaktion med eleven, vilket antyder 

att responsen är mindre auktoritär. Om läraren däremot använder fler påståenden är hen 
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mer auktoritär i sin responsgivning eftersom hen ger information som eleven istället ska 

förhålla sig till. En lärare som ger många uppmaningar kan uppfattas som mer auktoritär 

än den som gör många påståenden, eftersom en uppmaning är befallande och kräver en 

handling.  

De olika kategorierna i lärarresponsen kan vara svåra att tolka eftersom en del av 

lärarnas kommentarer inte alltid är hela meningar. Frågor, erbjudanden och uppmaningar 

är dock för det mesta lätta att kategorisera. De kommentarer som faller in under 

påståenden är dock inte alltid fullständiga påståenden eftersom det finns en hel del 

kommentarer i texten som bara utgörs av enstaka ord som till exempel ”stavning”, 

”ordval” och ”informellt språk”. Dessa har jag kategoriserat som påståenden eftersom de 

kan vara förkortningar av Det här är informellt språk eller Detta är felstavat. Även 

plustecken och ”bra!” är kategoriserade som påståenden eftersom det skulle kunna betyda 

Det här är bra! Det finns dock några undantag av enstaka ord som inte kategoriseras som 

påståenden och det är de som är uppmaningar som till exempel ”stryk” eller ”skriv ihop”. 

Det är också ett dilemma att kategorisera korrigeringar i texten, som inte är kommentarer, 

i språkhandlingar eftersom de är krävande uppmaningar till att ändra i texten samtidigt 

som det är givande erbjudanden som visar hur det ska vara. Korrigeringar i texten har i 

denna studie kategoriserats som uppmaningar.  

3.4 Etiskt förhållningssätt  

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra huvudkrav på humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Lärarna som deltagit i denna undersökning 

har gjort det på frivillig basis och gett sitt samtycke till att lämna ut sin respons på 

elevtexter för min studie. Lärarna har också haft möjlighet att avsluta sin medverkan när 

som helst under den pågående studien, i enighet med samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 

2002). Informationskravet, som innebär att de som är undersökningsdeltagare ska få 

information om villkoren för medverkan i studien samt studiens syfte, förmedlade jag till 

den lärare som jag först tog kontakt med via mail. Under mitt första möte med lärarna 

förmedlade jag också att lärarnas medverkan är frivillig och kan avslutas när som helst. 

Konfidentialitetskravet innebär att den information som forskaren får tillgång till av 

undersökningsdeltagare ska vara konfidentiell (Vetenskapsrådet 2002). I min 

undersökning är därför lärarna anonyma och skolans namn presenteras inte i studien. I 
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enighet med nyttjandekravet har informationen som jag fått ta del av genom 

uppgiftsutlämnarna enbart använts för min studies syfte och ändamål.  

3.5 Metod- och materialkritik  

En analys av språkhandlingar måste ta hänsyn till att en språkhandling också kan vara en 

så kallad indirekt språkhandling (Hellspong & Ledin 1997). Ett påstående kan till 

exempel egentligen vara en uppmaning. ”Detta är felstavat” (påstående) betyder i mindre 

inlindad form ”skriv om” eller ”skriv rätt” (uppmaning). Läraren förväntar sig en handling 

trots att det uttrycks genom ett påstående. Dessa indirekta språkhandlingar handlar om 

vilken intention lärarna har med sin respons och har inte undersökts i denna studie.  

Det finns kritik att rikta mot mitt material eftersom i två av uppgifterna som jag 

analyserat har lärare 2 och 3 gett både muntlig och skriftlig respons på elevtexterna. Jag 

har analyserat responsen utifrån vad lärarna skrivit men vad de förmedlade under den 

muntliga responsen är omöjligt att veta något om. Det är möjligt att titta på textnivån 

eftersom lärarnas kommentarer på ett eller annat sätt berör den lokala eller globala nivån 

i texttringeln och det är också det som förmedlas till eleven. Dessvärre är det inte möjligt 

att veta om det som står i kommentaren förmedlats som påståenden, erbjudanden, frågor 

eller uppmaningar eftersom det som står som en uppmaning i lärarens kommentarer skulle 

kunna förmedlas som antingen en fråga eller ett påstående i själva responssituationen.  

 Det material som lärare 3 gav till mig i uppgift 1 är ofullständigt eftersom hen har 

använt digitala kommentarer i sin respons som i de flesta texter inte kommit med i 

utskriften. Läraren har använt funktionen ”spåra ändringar” i Word, vilket gör att 

markeringar och ändringar blir synliga men däremot har jag inte fått tillgång till 

kommentaren i marginalen. Eftersom jag kan se att läraren markerat ett språkligt fel men 

jag kan inte se vad läraren kommenterat har analysen av den lokala nivån slagits ihop när 

lärare 3:s kommentarer på uppgift 1 analyserats. På grund av att jag inte kan se hur läraren 

kommenterat har det varit omöjligt att identifiera vilken språkhandling läraren har använt. 

Dessa kommentarer, 323 stycken, är därför att betrakta som bortfall i analysen av 

språkhandlingar.  

4 Resultat och analys  
Resultatet och analysen är indelat i två områden: textnivå och språkhandlingar.  
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4.1 Textnivå  

I den här första delen av resultatet analyseras lärarnas kommentarer enligt texttriangelns 

nivåer. Lärare 1 arbetar likadant med respons i båda sina uppgifter. Därför presenteras 

hens kommentarer på båda uppgifterna i en tabell. Lärare 2 och 3 arbetar olika med sin 

respons på de två uppgifter som analyserats. Deras två uppgifter kommer därför 

presenteras var för sig.  

4.1.1 Lärare 1  

Lärare 1 ger många kommentarer på sina elevers texter i förhållande till lärare 2 och 3. 

Hen arbetar likadant i sin respons på båda uppgifterna och ger kommentarer i texterna 

genom att stryka under och skriva en kommentar i marginalen. Hen avslutar med att 

skriva vad hin uppfattar att eleven kan och ger vägledning om vad som kan förbättras. I 

tabellen visas en kvantitativ sammanställning av nivån på lärare 1:s kommentarer i 

förhållande till nivåerna i texttriangeln.  

Tabell 4. Sammanställning av Lärare 1:s kommentarer på uppgift 1 och 2. 

Global nivå 403 35 %  

Skrivsituation 233  

Innehåll 18  

Struktur 152  

Lokal nivå 734 65 % 

Meningar 94  

Ordval 261  

Rättstavning och skiljetecken 299  

Referenser  80  

 

På 36 elevtexter ger lärare 1 1 137 kommentarer. Alla kommentarer innehåller inte kritik, 

eftersom läraren arbetar med att sätta plus för till exempel varje förargument, 

motargument, tes och retoriska grepp, vilket läraren ofta gör. Elevtexterna innehåller 300 

till 600 ord, ingen av texterna har mindre än 20 kommentarer och några texter har över 

50 kommentarer i marginalen.  

Lärare 1 ger mycket respons på den lokala nivån, cirka 65 % av kommentarerna. 

Det är inte många stavfel, satsradningar eller ofullständiga meningar som passerar utan 
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en kommentar och dessa är till övervägande del markeringar eller kommentarer i texten. 

I de datorskrivna elevtexterna ger läraren 229 kommentarer, motsvarande 34 % av 

kommentarerna i texten, som berör rättstavning och användning av skiljetecken. I de 

sammanfattande kommentarerna finns endast 23 påpekanden, 9 %, om att eleven behöver 

tänka på stavning eller skiljetecken.  

Lärare 1 använder frekvent sig av kommentarer som ”tes”, ”motargument” och 

”intressant resonemang”. Dessa fraser faller i analysen in under texttyp och vad som 

förväntas i en argumenterande text och därmed befinner de sig i den översta nivån i 

texttriangeln – skrivsituationen. I de sammanfattande kommentarerna som lärare 1 ger på 

slutet av elevtexterna i uppgift 1 finns inga kommentarer på innehållet men kommentarer 

som berör strukturen är fler. Av de 241 kommentarer som lärare 1 ger i de 

sammanfattande kommentarerna är 47 % på den globala nivån, vilket tyder på att 

kommentarer som berör helheten och strukturen ökar i de sammanfattande 

kommentarerna. Det samma gäller för referenshantering där 3 % av kommentarerna i 

texten berör källorna medan 20 % i de sammanfattande kommentarerna handlar om 

referenshantering.  

4.1.2 Lärare 2  

Lärare 2 är betydligt mer sparsam i sina kommentarer i elevtexterna jämfört med lärare 

1. Hen ger några kommentarer i texten och samlar sedan sin respons på ett separat papper 

där elevernas prestation värderas i förhållande till kunskapskraven tillsammans med en 

längre kommentar från läraren.  

I den första uppgiften har läraren skrivit ut texterna och kommenterat och korrigerat 

med penna i texten och sedan markerat i en matris vilka kunskapskrav som eleven uppnått 

samt sammanfattat vilka styrkor och förbättringsområden det finns i texten. Sedan har 

hen gett muntlig respons till var och en av eleverna. Responsen i texterna är enbart 

markeringar och det finns inte några direkta kommentarer i texterna. Markeringarna är 

inte heller så många och det är främst styckeindelning, ordval och stavning som 

markerats. I tabellen presenteras lärarens kommentarer i förhållande till texttriangelns 

nivåer.  

Tabell 5. Sammanställning av Lärare 2:s kommentarer på uppgift 1. 

Global nivå 79 44 % 

Skrivsituation 15  
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Innehåll 8  

Struktur 56  

Lokal nivå 102 56 % 

Meningar 16  

Ordval 40  

Rättstavning och skiljetecken 32  

Referenser  14  

 

Även lärare 2 ger fler kommentarer på den lokala nivån, cirka 56 % av kommentarerna. 

Hen följer också samma mönster som lärare 1 gör, eftersom kommentarerna på den lokala 

nivån minskar medan den globala nivån ökar i de sammanfattande kommentarerna. I 

texten berör 25 % av kommentarerna den globala nivån medan 67 % av de 

sammanfattande kommentarerna tillhör den globala nivån. Sammanställningen av 

responsen som lärare 2 ger kan tyda på att hen tycker att strukturen i elevtexterna är viktig.  

Anledningen till de relativt få kommentarer som lärare 2 har gett på uppgift 1 kan 

bero på att hen har gått igenom sin respons muntligt med var och en av eleverna. När 

lärare och elev samtalar med varandra finns det möjlighet att utveckla och förklara istället 

för att skriva ner responsen.  

I den andra uppgiften har läraren enbart fokuserat på innehållet i sin bedömning. 

Därför berör både kommentarerna i texten och den sammanfattande kommentaren textens 

innehåll och syfte. Det finns inga kommentarer som berör den lokala nivån i uppgift 2. 

De 37 kommentarerna i de åtta elevtexterna handlar om de globala nivåerna skrivsituation 

och innehåll. Till exempel kommenterar läraren ”Bra resonemang”, ”Tydliggör det exakta 

motivet”, ”Utveckla dina resonemang”, ”Drama är en genre” och ”Här tar du upp motiv 

men tänk på att jämföra med de andra texterna”. Även de sammanfattande 

kommentarerna handlar om den globala nivån i texttriangeln – innehåll och skrivsituation. 

En sammanfattande kommentar visas i nedanstående exempel:  

Du tar upp ett antal exempel beträffande motiv och resonerar kring det gemensamma 
temat. Bra att du förklarar varför du tycker som du gör och utvecklar dina resonemang. 
Du tar upp några händelser från texterna och kopplar filmen till hur samhället ser ut 
idag och vilka problem som kvarstår. (Lärare 2) 

Här sammanfattar lärare 2 det som eleven har gjort i sitt arbete. Hen skriver också något 

om vad som är bra med texten men håller sig enbart till de globala nivåerna i texttriangeln 

och gör inga kommentarer på den lokala nivån. 
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4.1.3 Lärare 3  

Lärare 3 arbetar med respons på liknande sätt som lärare 2. Hen gör fler kommentarer i 

texten än lärare 2 men hen sammanfattar också responsen i en matris i förhållande till 

kunskapskraven och ger en sammanfattande kommentar. I uppgift 1 kommenterar läraren 

i texten, och den sammanfattande kommentaren består av två delar: ”bra” och ”tänk på”. 

Eftersom elevtexterna är skrivna på dator har läraren också kommenterat texterna digitalt 

men på ett lite annorlunda sätt jämfört med lärare 1 och 2. Hen ger inte enbart 

kommentarer i marginalen till eleverna utan också förslag på revideringar som eleven kan 

eller bör göra.  

Uppgiften verkar inte ha innehållit krav på referenssystem eftersom det saknas i alla 

elevtexter. Kommentarerna på den lokala nivån handlar således om meningar, ordval, 

skiljetecken eller stavning. I tabellen presenteras lärare 3:s kommentarer i förhållande till 

texttriangelns nivåer.  

Tabell 6. Sammanställning av Lärare 3:s kommentarer på uppgift 1. 

Global nivå 124 23 % 

Skrivsituation 62  

Innehåll 24  

Struktur 38  

Lokal nivå 406 77 % 

 

Lärare 3 markerar stavfel, ordval och meningar på många ställen genom att ge förslag. 

Detta resulterar i att nästan 77 % av kommentarerna som lärare 3 ger berör den lokala 

nivån i texttriangeln. Mönstret som finns hos lärare 1 och 2 går att identifiera även i lärare 

3:s respons. I texten kommenteras den lokala nivån 366 gånger, 86 % av kommentarerna, 

medan den lokala nivån enbart kommenteras 40 gånger i de sammanfattande 

kommentarerna, motsvarande 38 % av kommentarerna. Den globala nivån ökar även här 

i de sammanfattande kommentarerna. Kommentarerna på den globala nivån skiljer sig 

något i texten och i den sammanfattande kommentaren. I texten finns endast en 

kommentar om innehållet, nio om strukturen och 49 om skrivsituationen. I de 

sammanfattande kommentarerna kommenteras innehållet 23 gånger, strukturen 29 men 

skrivsituationen bara 13 gånger. De få kommentarerna i texten som berör innehållet kan 

förklaras med att uppgiften handlar om att eleverna skriver om sig själva och ett sådant 
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innehåll kan vara svårt för läraren att kommentera i texten eftersom läraren inte kan ge 

synpunkter på elevernas egna erfarenheter. 

Det höga antalet kommentarer på skrivsituationen i texterna beror på att lärare 3 har 

många personliga kommentarer i jämförelse med de andra lärarna. Exempelvis skriver 

lärare 3: ”Jag tycker du är rolig”, ”Det tror jag också”, ”Jag håller med dig” och ”Det var 

ju tur”. Eftersom läraren är mottagare har jag placerat dessa kommentarer i kategorin 

skrivsituation – kommentarerna blir lärarens upplevelse av texten.  

I uppgift 2 har läraren gett muntlig respons och endast skrivit kommentarerna på ett 

separat papper med kunskapskraven och punkter som läraren vill lyfta i texten. I följande 

tabell presenteras vilka nivåer i texttringeln som tas upp i dessa kommentarer.  

Tabell 7. Sammanställning av Lärare 3:s kommentarer på uppgift 2. 

Global nivå 49 55 % 

Skrivsituation  20  

Innehåll 2  

Struktur 27  

Lokal nivå 40 45 % 

Meningar 3  

Ordval 10  

Rättstavning och skiljetecken -  

Referenser  27  

 

Här framgår det att den globala nivån har kommenterats mest i uppgift 2 av lärare 3. 

Skrivsituation och struktur samt referenser kommenterar läraren flest gånger och 

rättstavning och skiljetecken kommenteras inte alls, vilket kan bero på att läraren inte har 

gett några kommentarer i texten och på så sätt inte gjort några markeringar för stavfel 

eller ordval etc.  

4.2 Språkhandlingar  

I denna del av kapitlet presenteras och analyseras lärarnas respons i förhållande till de 

fyra språkhandlingarna påstående, fråga, erbjudande och uppmaning.  
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4.2.1 Lärare 1  

Lärare 1 gör totalt 1 137 kommentarer i elevernas texter. I de kommentarerna har 1 191 

språkhandlingar identifierats. Det högre antalet språkhandlingar beror på att en 

kommentar kan bestå av flera språkhandlingar. Lärare 1 skriver till exempel ”Inled inte 

meningar med men. När ska du använda men?” och ”Detta är ingen fullständig mening 

utan en bisats – Hur kan du omformulera?”. Dessa exempel innehåller två 

språkhandlingar: uppmaning och fråga respektive påstående och fråga. Av de 1 191 

språkhandlingarna är 732 påståenden, 337 frågor, 122 uppmaningar. Språkhandlingen 

erbjudanden förekommer inte alls. 

Tabell 8. Sammanställning av lärare 1:s språkhandlingar. 

Språkhandling Antal 

Påstående 732 

Fråga 337 

Uppmaning 122 

Erbjudande - 

Det höga antalet påståenden kan förklaras med att lärare 1 ger många kommentarer med 

enstaka ord och symboler, så som ”+”, ”avfärdar motargument”, ”retorisk fråga”, 

”stavning” och ”form”. Även i de sammanfattande kommentarerna är påståenden vanliga. 

Påståendena används främst när läraren beskriver vad eleven kan. Exempelvis skriver 

lärare 1: ”Du kan skriva paper!” och ”+ Du kan: skriva en argumenterande text, använda 

retoriska grepp, källhänvisa, skriva en inledning och en avslutning, använda 

referatmarkeringar”.  

Att ställa frågor i responsen är också vanligt förekommande. ”Hur kan du formulera 

meningar utan att använda man?”, ”När sätter du punkt respektive komma?” och ”Hur 

kan du förklara det med andra ord?” är exempel på frågor som lärare 1 ställer till 

skribenten. I de sammanfattande kommentarerna används frågor lika ofta som påståenden 

men då för att visa elevens utvecklingsbehov. En sådan kommentar kan se ut såhär:  
    Tips:  
    Hur kan du göra din tes tydligare? 
    Hur skiljer du på de/dem, den/det? 
    Hur skapar du sammanhang mellan styckena?  
    Hur kan du avsluta stycket respektive avslutningen? 
          (Lärare 1) 
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Lärare 1 använder sig av frågor i sin respons för att göra eleven medveten om vad hen 

behöver tänka på till nästa gång hen skriver en text. Eftersom frågeformen är mer 

rådgivande än uppmaningen kan frågorna upplevas som mindre befallande för eleven och 

mer som funderingar att ta med sig. Eftersom lärare 1 har flest påståenden i sina 

kommentarer är hen relativt auktoritär i sin responsgivning. Av lärarna i studien är hon 

dock minst auktoritär eftersom hen använder 337 frågor när hon kommenterar. I de 

sammanfattande kommentarerna ger läraren även uppmaningar som till exempel 

”Kontrollera din stavning”, ”Undvik att skriva så” och ”Försök att skriva lika långa 

stycken”. Det finns också några uppmaningar i texterna, som till exempel ”omformulera” 

och ”skriv ihop”.  

4.2.2 Lärare 2 

Lärare 2 har 212 språkhandlingar i sina kommentarer. Hen gör 34 påståenden, 18 frågor, 

52 uppmaningar och 4 erbjudanden.  

Tabell 9. Sammanställning av lärare 2:s språkhandlingar. 

Språkhandling Antal 

Påstående 134 

Fråga 18 

Uppmaning 52 

Erbjudande 4 

Lärare 2 har flest påståenden i sin respons. I texten gör hen påståenden som exempelvis 

”hybridstycke”, ”bra jämförelse” och ”bra koppling till samhället och dess problem”. I de 

sammanfattande kommentarerna till uppgift 1 gör hen, likt lärare 1, enstaka ord som 

kommentarer, som till exempel ”styckeindelning”, ”särskrivning” och ”tydlig 

avslutning”. Dessa ses som påståenden som Du behöver tänka på hur du styckeindelar 

och Du har en tydlig avslutning. Lärare 2 ställer också några frågor i texten: ”Vilken 

artikel?”, ”inledning?” eller ”ordval?”. Dessa frågor är kopplade till kommentarer i texten 

som får skribenten att fundera över sina val, exempelvis: Är det en fullständig inledning 

som jag skrivit? Hur skriver man egentligen en inledning?  

De flesta uppmaningar som lärare 2 gör är korrigeringar i texten till uppgift 1, och 

uppgår till 36 stycken. Till exempel har objektsformen av personliga pronomen i tredje 

person plural dem har korrigerats till subjektsformen de eller en elev som skrivit 

”aftonbladet” och lärare 2 inte skrivit stor bokstav i marginalen, som lärare 1 skulle gjort, 
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utan skrivit en versal över gemenen. Tolv av uppmaningarna ger läraren till eleverna i de 

sammanfattande kommentarerna till uppgift 1 och 2, varav tio uppmaningar tillhör 

uppgift 1 och två till uppgift 2. Uppmaningarna består genomgående av frasen ”tänk 

på…”, till exempel ”Tänk på styckeindelning”. Fyra av uppmaningarna är kommentarer 

till texterna i uppgift 2, som till exempel ”Utveckla dina resonemang här!”.  

Av de 212 språkhandlingar som lärare 2 gör är 25 kommentarer som ges i de åtta 

sammanfattande kommentarerna till uppgift 2. Två av de språkhandlingarna är 

uppmaningar medan 23 av dem är påståenden. Påståendena är mellan tre och fem 

meningar till varje text som sammanfattar vad eleven gjort i texten och vad som kan 

förbättras.  

Lärare 2 använder flest påståenden i sin respons men gör också 52 uppmaningar. 

Detta gör att hen kan uppfattas som auktoritär i sin responsgivning. Dock är 

uppmaningarna milda eftersom de innehåller ”tänk på”, vilket inte är en befallning att 

skriva om något i texten utan uppmaningar till vad som kan förbättras till nästa gång 

eleverna skriver texter. 

4.2.3 Lärare 3  

Lärare 3 har i sina kommentarer 136 påståenden, 27 frågor och 133 uppmaningar.  

Tabell 10. Sammanställning av lärare 3:s språkhandlingar. 

Språkhandling Antal 

Påstående 136 

Fråga 27 

Uppmaning 133 

Erbjudande - 

På uppgift 1 finns 56 kommentarer som är påståenden, 25 kommentarer som är frågor och 

21 kommentarer som är uppmaningar. Frågorna ställs till eleven eller texten och har i 

huvudsak placerats i elevtexten. Däremot har uppmaningarna framförallt placerats i de 

sammanfattande kommentarerna. Alla kommentarer som berör det som är bra i texten är 

påståenden och det som behöver utvecklas förmedlas genom uppmaningar. 46 

kommentarer är påståenden och 59 är uppmaningar. En av de sammanfattande 

kommentarerna till uppgift 1 visas nedan.  
 Bra: Innehåll.  

        Disposition med uppdelning men helhet.  
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 Tänk på: Stycken.  
        De/dem. 
        Undvik och efter punkt.  
       (Lärare 3). 

Kommentarerna kan utläsas som uppmaningarna Ditt innehåll är bra!, Du har en bra 

disposition!, Tänk på dina stycken!, Tänk på de/dem! och Undvik och efter punkt! Det 

höga antalet uppmaningar kan förstås genom att lärare 3, precis som lärare 2, har gett 

muntlig respons på uppgift 2 och skrivit många uppmaningar på saker som behöver 

förbättras i texten. Det finns även kommentarer i texten som är uppmaningar, som till 

exempel ”Undvik förkortningar!”  

Lärare 3 använder påståenden och uppmaningar i samma utsträckning. Detta 

resulterar i att hen visar auktoritära drag i sin responsgivning och får ses som den som är 

mest auktoritär i sin respons i förhållande till lärare 2 och 3.  

4.3 Sammanfattning  

Lärarna i denna studie ger sammanfattningsvis flest kommentarer på den lokala nivån. 

Lärare 1 ger mycket respons i texterna och har en sammanfattande kommentar i slutet av 

texterna där både utvecklingsområden och vad eleven kan identifieras. Dessa 

kommentarer berör till övervägande del den lokala nivån. Lärare 2 ger få kommentarer 

på sina elevers texter och har i förhållande till de andra två lärarna mer kommentarer på 

den globala nivån. Hen arbetar med att markera kunskapskraven i en matris och skriver 

vid sidan av matrisen en sammanfattande kommentar om elevens kunskapsnivå. På 

samma sätt gör lärare 3, men hen ger fler kommentarer än lärare 2 och dessa handlar 

framförallt om den lokala nivån. I de sammanfattande kommentarerna verkar dock alla 

tre lärarna i stor utsträckning kommentera den globala nivån och då framförallt strukturen.  

Av de fyra språkhandlingar som kommentarerna delats in i använder sig lärarna till 

störst del av påståenden. Lärarna kan uppfattas som auktoritära i sin respons eftersom 

påståenden och uppmaningar används mest. Lärare 1 använder i förhållande till lärare 2 

och 3 många frågor och är på så sätt minst auktoritär i sin responsgivning medan lärare 3 

använder påståenden och uppmaningar i samma utsträckning, vilket gör henne till den 

lärare som är mest auktoritär i sin respons. 

5 Diskussion  
Likt de tre lärarna i Bergman-Claesons (2003) studie arbetar lärarna i min studie på olika 

vis med sin respons. De ger olika mycket respons, placerar sina kommentarer på olika 
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ställen, kommenterar olika saker i elevtexterna och förmedlar sin respons på olika sätt. 

Även om mängden och utformningen av kommentarerna varierar verkar lärarna följa 

samma mönster – den lokala nivån kommenteras i hög utsträckning och påståenden är 

den vanligaste språkhandlingen.  

Tendensen för vilken nivå i texttriangeln lärarna berör är tydlig. Den ”nedglidning” 

som Løkensgard Hoel (2001) beskriver sätter ord på vad lärarna i min studie kommenterar 

i elevtexterna. Alla tre lärarna kommenterar mer på den lokala än den globala nivån, om 

än olika mycket. Detta kan jämföras vid de språknormsorienterade kommentarer som 

Norberg Brorsson (2007) identifierat hos de lärare hon undersökt i sin studie.  

I kommentarer som lärarna ger i slutet av texten eller på separat papper verkar 

däremot den globala nivån få mer plats. Strukturen och referenserna i texterna 

kommenteras hos alla lärare oftare i de sammanfattande kommentarerna än i texten. 

Eftersom den globala nivån är den mer övergripande och abstrakta (Løkensgard Hoel 

2001) är det möjligen inte så konstigt att den sammanfattas i en slutlig kommentar, där 

en övergripande helhetsbild av texten formuleras. Den lokala nivån är lättare att nå i 

texten eftersom ordval, stil och stavning är konkreta där.  

I lärare 2:s andra uppgift har läraren enbart kommenterat det som berör den globala 

nivån i texttriangeln, det vill säga innehåll och skrivsituation. Hennes responsgivning på 

de åtta elevtexter som analyserats avviker därför från de andra lärarnas. Även lärare 3 

utmärker sig i förhållande till lärare 1 och 2 eftersom hon är den enda som ger personliga 

kommentarer. Dessa kommentarer kan kategoriseras som läsarfokuserade kommentarer 

(Løkensgard Hoel 2001) eller kommunikativt orienterade kommentarer (Norberg 

Brorsson 2007). De resterande kommentarerna som analyserats kan enligt Løkensgard 

Hoel (2001) indelning av respons kategoriseras som kriteriefokuserad eller 

skrivarfokuserad.  

Lärarna använder sig främst av påståenden i sina kommentarer, viket medför att de 

främst förmedlar information. I förhållande till mängden kommentarer använder lärare 2 

och 3 fler uppmaningar än frågor medan lärare 1 använder fler frågor än uppmaningar. 

Frågor uppfattas oftast som mindre befallande än uppmaningar och skapar 

kommunikation mellan responsgivare och skribent eftersom en fråga kräver ett svar. 

Lärare 1 kan på så sätt upplevas som mindre auktoritär i sin respons. Uppmaningar kräver 

en handling och är mer befallande än både frågor och påståenden, vilket kan ge intryck 

av att lärare 3 är mer auktoritär i sina kommentarer. Uppmaningarna som lärare 2 och 3 
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gör är dock av korrigerande karaktär och finns i de sammanfattande kommentarerna där 

responsen senare förmedlats muntligt.  

Även om ordet auktoritär kan förknippas med en mindre sympatisk och enväldig 

ledare är auktoritet inte negativt i alla avseenden. Att vara auktoritär i responsgivningen 

ingår i lärarrollen eftersom lärarna har mer kunskap än eleverna. Lärarna ger genom sina 

mer eller mindre auktoritära språkhandlingar stöd till eleverna så att de har möjlighet att 

utvecklas som skribenter. Vilken roll läraren intar i sin responsgivning och hur auktoritär 

hen är kan bero på elevens förmåga och specifika behov eftersom lärarens uppgift är att 

ge så effektiv respons som möjligt till varje enskild elev. Denna indelning av 

förutbestämda roller och asymmetriska förhållningssätt går att koppla till Vygotskijs teori 

om den närmaste utvecklingszonen (Säljö 2014), där asymmetri är en förutsättning för 

lärande eftersom läraren är expert som genom sin respons visar eleven hur hens text kan 

förbättras.  

Lärare 1 är i sin respons lik läraren på samhällsprogrammet i Bergman-Claesons 

(2003) studie. Hen placerar kommentarerna i marginalen och gör en sammanställning av 

förtjänster och förbättringsområden i slutet av texten. Lärare 1 har även likheter med 

läraren på fordonsprogrammet eftersom hen har en tät kommunikation med eleverna och 

ställer frågor i texten. Lärare 2 i min studie har en del likheter med Bergman-Claesons 

(2003) lärare på naturvetenskapsprogrammet. Hen är sparsam i responsen, använder 

påståenden, gör markeringar i texten eller i marginalen och ger sedan respons på enskilt 

papper. Lärare 3 ger också kommentarer i marginalen och ger respons på separat papper, 

men hen ger fler kommentarer och använder fler uppmaningar i kommentarerna än lärare 

2 och läraren på naturvetenskapsprogrammet.  

Lärarnas respons i elevtexterna är en typ av formativ bedömning (Wallberg 2015) 

eftersom lärarnas kommentarer syftar till att främja elevernas fortsatta lärande. Även de 

sammanfattande kommentarerna som lärarna ger är formativa eftersom lärarna både 

sammanfattar vad eleverna gjort men också skriver vad de kan göra bättre. Responsen 

som lärare 2 och 3 ger i en matris där elevens kunskapsnivå mäts i förhållande till 

kunskapskraven är av mer summativ karaktär eftersom elevens insats värderas i 

förhållande till kriterierna för betyg E, C och A. Lärarna kommenterar i hög grad textens 

förtjänster och har en positiv inställning i elevernas texter, vilket tyder på att lärarna har 

ett salutogent förhållningssätt i sin respons (jfr Parmenius Swärd 2008, Olsson Jers 2010). 

Dock närmar sig kommentarerna inte ett översalutogent förhållningsätt (jfr Olsson-Jers 

2010) eftersom även utvecklingsområden poängteras och korrigeras.  
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Bergman-Claesons konstaterande att ”läraren är i allt mindre utsträckning en 

korrigerande normväktare och allt mer en kommunicerande responsgivare” (2003:6) kan 

den här studien ge stöd för. De tre lärare vars kommentarer har undersökts i den här 

studien är kommunicerande responsgivare eftersom de till exempel ser både förtjänster 

och förbättringsområden. De ger kommentarer på den globala nivån och ställer frågor till 

eleverna som de kan fundera på nästa gång de skriver. Trots det lever den traditionella 

korrigerande normväktaren som stryker över, ändrar och korrigerar kvar, vilket 

synliggörs i denna studie eftersom kommentarerna i texterna domineras av den lokala 

nivån. Det är tänkbart att svensklärare i viss mån måste vara normväktare eftersom det, 

och att vara kommunicerande responsgivare, är en del av svenskläraruppdraget.  

Eftersom tidigare forskning visat att respons är avgörande för elevers 

skrivutveckling (Hattie & Timpeley 2007) och att elevers resultat kan bero på vilken 

respons de fått tillgång till under processen (Hattie 2012) är det av vikt att lärare 

reflekterar över den respons som de ger eleverna. Texttriangelns nivåer men också 

kunskapskraven i svenska tydliggör betydelsen av att lärare kommenterar både innehåll 

(global nivå) och språk (lokal nivå) i sin respons på elevtexter. I den här studien har det 

visat sig att kommentarer som berör den lokala nivån oftast placeras i texten medan 

kommentarer på den globala nivån placeras i den sammanfattande kommentaren. Det 

borde dock inte vara avgörande för elevers lärande vad som kommenteras var utan snarare 

att det kommenteras. Lärarna bör också vara medvetna om att hur de väljer att skriva sina 

kommentarer påverkar vilken auktoritet de förmedlar i sin respons och att elever behöver 

få olika typer av respons eftersom varje enskild elev har rätt till möjligheten att utvecklas 

som skribent.  

5.1 Vidare forskning  

I vidare studier av lärarrespons är effekten av lärarnas kommentarer av intresse. En viktig 

fortsättning på den här studien är att undersöka hur eleverna uppfattar den respons de får, 

hur de tar den till sig och vad de gör med den.  
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