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ABSTRACT 

 
Syftet med min undersökning var att studera hur den skriftliga lärarresponsen i 

svenska upplevs av eleverna, vilken betydelse den har för elevernas självbild och 

fortsatta skrivutveckling. För att få så bred bild som möjligt av fenomenet använde 

jag mig av kvalitativ intervju som metod. Jag intervjuade tolv elever på gymnasiet 

med en spridning från första till tredje året. Jag fann att eleverna vill ha respons på 

sina texter. De lyfte fram den lärande funktionen och vikten av positiva kommentarer 

för det fortsatta skrivandet. För att responsen ska fungera på bästa sätt lyfter eleverna 

fram en kombination av skriftlig och muntlig respons. Det processorienterande 

skrivandet uppskattas inte av eleverna. De vill få skriva sin text ifred, den egna 

tanken med texten skall inte störas.  
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1 INTRODUKTION 

 

Det jag ville göra med min studie var att titta på interaktionen mellan lärare och elev 

när det gäller skriftliga uppgifter i svenska. Jag ville titta närmare på de 

kommentarer, den respons och den bedömning som lärare har givit på elevernas 

skriftliga uppgifter och de signaler som de därmed givit till eleverna. Det som jag 

ville fokusera på var elevernas upplevelser av lärarens kommentarer och 

bedömningar. 

 

Som lärare läser och bedömer man mängder av elevtexter. Lärarens intention är att få 

eleverna att utvecklas men frågan är om man är medveten om hur bedömningen 

upplevs av eleven? Det är viktigt att se vilken påverkan det får på elevernas självbild 

då man ur ett socialpsykologiskt perspektiv kan förutsätta att en god och realistisk 

självbild är av stor betydelse för en positiv skrivutveckling. 

 

Läraren har stor makt över eleverna, läraren bestämmer hur, vad och när eleverna ska 

skriva. Därför är det viktigt att lärare funderar kring hur samspelet med eleven 

fungerar. Detta gäller inte bara svensklärare utan alla lärare. Enligt Läroplanen för de 

frivilliga skolformerna (Lpf 94) är en av skolans huvuduppgifter att ”skapa 

förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla 

kunskaper”(Utbildningsdepartementet, 2001, s.39). Om vi inte är medvetna om hur 

eleverna tar emot responsen kan vi inte heller säga att vi gör vårt yttersta för att 

skapa dessa förutsättningar. 

 

Tidigare i höstas läste jag en nyutkommen avhandling av Suzanne Parmenius Swärd 

som heter Skrivande som handling och möte (2008). Avhandlingen ger en bred bild 

av villkoren kring skrivande i svenskämnet på gymnasiet. Villkoren belyses ur 

elevernas perspektiv. Detta gav mig tanken att titta på bedömningar av elevtexter. 

Jag vill med andra ord gå in och titta på den skriftliga slutprodukten i skolan och titta 

på vad den slutgiltiga responsen och bedömningen ger eleven. Säger den eleven 

något om hennes skrivande? Är lärarens respons ett stöd i den fortsatta 

skrivutvecklingen?  
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2 BAKGRUND 

 

I bakgrunden kommer jag först att ta upp några socialpsykologiska och 

sociointeraktiva teorier som lyfter fram de samspelsprocesser som har betydelse för 

inlärningen och vår utveckling som människa. Därefter kommer jag att beröra deras 

konsekvenser i skolans värld. Sedan behandlas språket som maktmedel, villkoren för 

uppgiftsskrivandet och vad som anses vara rätt och fel, fint och fult. Slutligen 

kommer jag att ta upp lärarresponsens roll. 

  

2.1 Socialpsykologiska och sociointeraktiva teorier om 

kommunikation 

 

Socialpsykologin intresserar sig för den komplexa relationen mellan det individuella 

och det sociala. Grundtanken är föreställningen om människan som ett socialt väsen 

med ett basalt behov av andra människor. Tittar vi på relationen lärare – elev så har 

vi ”två jag som betraktar sig själva utifrån varandras och andra människors 

perspektiv och reglerar sitt beteende utifrån denna reflektion” (Aspelin, 1999, s.13). 

     

George Herbert Mead ses som symbolinteraktionismens grundare. Hans teori om 

socialitetens betydelse för lärandet har funnit en renässans i dagens pedagogik. 

Många nyare psykologiska och pedagogiska metoder lutar sig mot hans grundtankar 

(Vaage, 2003). Mead (1976) hävdar att det är först i den andres bekräftelse som vårt 

jag förverkligas och får sitt värde. Det är i kommunikationen som vi bekräftas av den 

andre. Språket är primärt för våra tankar och våra relationer. Moira von Wright 

(2004) universitetslektor i pedagogik talar om det relationella perspektivet där 

företeelser får sin betydelse först i den relation som uppstår mellan människor. Hon 

säger att handlande ses utifrån den sociala kontext det sker i. Hennes resonemang 

utgår i princip från Meads teori om människans själv. von Wright (2004) säger att 

Mead menade att den enskilda människan skulle betraktas utifrån hennes sociala och 

kulturella verklighet. Eftersom individen är starkt förbunden med samhället blir 

individens identitet aldrig färdig, den förändras ständigt i de kommunikativa 

processer som hon möter. Vår identitet byggs upp av de val vi gör (von Wright, 

2004). Individitet är inte detsamma som självidentitet säger samhällsteoretikern 

Giddens (1997). Självidentitet är den medvetenhet som människan har om sitt själv. 

Det handlar inte om drag eller egenskaper hos individen. ”Självidentitet är självet så 

som det reflexivt uppfattas av personen utifrån hans eller hennes biografi.” (a.a. 

s.68). 

  

Thomas J. Scheff, en amerikansk socialpsykolog inom den symboliska 

interaktionismen har utvecklat en metod kallad ”del-helhets-analys”. Metoden 

används för att visa på hur man kan utgå från kommunikationsprocessens minsta 

delar, d v s ord och gester för att kunna belysa den sociala kontext de uttrycks i. Med 

hjälp av den metoden kan man betrakta interaktionen i undervisningen på många 

olika nivåer. Aspelin (1999) använder sig av Scheffs metod för att titta på de sociala 

band som uppstår i lärare-elev-relationen. Han talar om graden av samklang som 

råder mellan individerna, med det avser han det intellektuella och emotionella 

samförstånd som finns mellan individer. Den intellektuella delen handlar främst om 

den ömsesidiga förståelsen av den verbala kommunikationen medan den emotionella 
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delen främst handlar om det ickeverbala, den respekt personerna visar varandra. I 

enlighet med Scheffs teori har människan två grundkänslor; stolthet och skam. Det är 

när vi avstämmer vår position ur någon annans perspektiv som grundkänslorna 

uppträder. Det är grundkänslorna som avgör om det sociala bandet är stabilt eller 

bräckligt. Det sociala bandet är ingen statisk företeelse, graden av samklang kan 

skifta i en relation. Om det sociala bandet skadas så hanteras det annorlunda från 

individ till individ. Parmenius (2008) ser olika slag av reaktioner hos de elever hon 

följer, det kan vara att underordna och anpassa sig eller att gå sin egen väg och välja 

sin egen tolkning.  

 

Det är främst de ickeverbala kommunikationsformerna som avgör det sociala bandets 

stabilitet. Begreppet är dock mycket komplext och för att analysera vad som sker 

måste man ta hänsyn till de yttre beteende vi kan iaktta, de inre processer hos 

individen som vi endast kan tolka och den specifika kontext som det sker i (Aspelin, 

s.65f.). För att analysera detta tittar forskaren på samklangsnivån, känslouttryck, 

relationens differentieringsgrad och kommunikationsmönstrena.  

 

2.2 De socialpsykologiska och sociointeraktiva teorierna 

belysta ur skolans värld 

 

I artikeln Det intersubjektiva rummet (2003) behandlar Karsten Hundeide, professor i 

utvecklingspsykologi, de dolda styrmekanismer som finns i klassrummet. Utifrån 

Vygotskijs begrepp ”zonen för möjlig utveckling” tittar Hundeiede på lärare och 

omsorgsgivares syn på barnet. Han menar att en av lärarens allra viktigaste uppgifter 

är att se till varje elevs möjlighet till utveckling, även hos de prestationssvaga. 

Genom positiv bekräftelse öppnas motivationsviljan. Det är alltför lätt att hamna i en 

bristdiskurs där man tillskriver eleven problem. Med andra ord skall man se 

möjligheter istället för hinder. Den norska professorn Olga Dysthe poängterar att 

höga förväntningar och krav inom en rimlig nivå lyfter människor. Det som är viktigt 

i skolan är att läraren visar sina förväntningar på eleven, samtidigt som hon stödjer 

henne för att nå dem (Dysthe, 1996). 

 

I alla sociala sammanhang tillskrivs människor egenskaper utifrån vilka vi sedan 

bemöter varandra. På så vis tilldelar vi varandra roller som vi sedan förväntas leva 

upp till. Tillsammans skapar vi varandras självuppfattningar. Ser vi en brist i 

kompetens eller prestation hos någon så tillskriver vi individen ansvaret för sin brist. 

Projicerat på klassrumsvärlden blir det så att lärare och elever anpassar sig till 

varandra utifrån de förväntningar vi har på varandra. Denna rollfördelning visar 

också på vilka rättigheter vi har. Har eleven någon form av svårighet till exempel 

svårt att läsa så anpassas hon till slut in så mycket i sin roll av både sig själv, lärare 

och klasskamrater att man kan hävda att hon blir bra på att vara just lässvag 

(Hundeide, 2003). Enligt en dansk undersökning som Parmenius – Swärd (2008) 

refererar till så har skrivforskningen hittills främst fokuserat på elevers skrivproblem 

istället för att undersöka hur skolan skall utveckla elevers skrivande. 

 

Bachtin (1981) lyfter fram begreppen ”det auktoritativa ordet” och ”det inre 

övertygande ordet”. I skolan råder ofta en syn på den kunskap som lärs ut att den står 

för samhällets sanningar. På samma sätt tas läraren ofta för en auktoritet som 

representant för skolan och ”expert” på sitt område. Oavsett om eleven övertygas 
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eller inte av denna auktoritet blir det lätt så att eleven bara övertar det sagda och 

anpassar sig till lärarauktoriteten. Men om eleven skall ta till sig nya lärdomar så 

krävs en delaktighet, det måste till en verklig dialog. Ett möte mellan självet och det 

andra där nya meningar föds. Det handlar mer om utveckling och tillämpning av det 

nya än om tolkning. Det är detta som kallas ”det inre övertygande ordet” (Bachtin, 

1981, s.342ff). Många av eleverna i Parmenius-Swärds (2008) undersökning 

uppvisar en tro på läraren som en rättvis och objektiv värderare av elevtexten, man 

inordnar sig i de vanor och mönster som finns kring lärarens rättnings- och 

bedömningsprocedur. Det invanda blir en trygghet. Även Giddens (1999) talar om 

människans fallenhet att underordna sig den auktoritet som de känner tillit till och 

som de anser sitter med makten. Han menar att i den moderna världen finns det en 

tendens att låta experterna och institutionerna styra oss. Detta börjar redan då barnen 

är små då man följer barnläkarens anvisningar och rådande pedagogik. 

  

Martin Nystrand professor i engelska menar att såsom undervisningen oftast ser ut i 

modersmålsämnet blir läraren en domare av elevernas textkvalitet. Vi läser texterna 

för att bedöma inte för att lära oss något nytt eller bli överbevisade. Han går så långt 

som att säga att en frånvaro av skrivutveckling hos eleven inte bara är elevens eget 

ansvar utan kan till lika stor del tillskrivas lärarens gensvar på texten. Läsarens aktiva 

roll och visade intresse är därmed mycket viktiga för skrivutvecklingen hos eleven 

(Nystrand, 1997). 

 

2.3 Språk = makt 

 

I Parmenius-Swärds (2008) undersökning uttryckte flera elever att de inte hade 

tillräckligt utvecklat språk för att kunna klara av skrivuppgifterna på ett bra sätt. De 

talade om dåligt ordförråd och felaktigt språk. I kursplanen i Svenska A står det i 

kriterierna för betyget Godkänd; ”Eleven rådfrågar vid behov språkliga handböcker, 

använder sig i skrift av grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt 

skiljer på talat och skrivet språk.” (Skolverket, 2008). I Lpf 94 

(Utbildningsdepartementet, 2001) betonas lärarens ansvar att stödja den språkliga 

och kommunikativa utvecklingen hos eleven. Vidare kan man också se att läraren 

ska utgå från och ta hänsyn till elevens behov, förutsättningar och erfarenheter. I sin 

undersökning upplever Parmenius – Swärd (2008) ett förutsättande från lärarnas sida 

att språket utvecklas automatiskt av skrivandet. Eleverna ansvarar själva för 

behärskandet av den språkliga kompetensen. Den skrivundervisning hon sett handlar 

mer om små skrivtips och råd. Hon anser att elevernas text inte bedöms med hänsyn 

till den skrivundervisning som eleverna har tillägnat sig. 

  

I skolan förekommer många former av insocialisering, en av dem är språkbruket. 

Eleverna lär sig snabbt att se skillnad på skolans språk och inofficiellt/privat språk. 

Professor David Barton menar att de flesta barn kan anpassa sig till de olika 

språkkulturerna även om de kommer från hem där man talar ett annat modersmål. I 

enstaka fall blir det ett konfliktfyllt problem och barnet väljer att endast identifiera 

sig med det ena språket (Barton, 1994). Det finns olika skriftliga kulturtraditioner 

och skolskriftligheten i Sverige representerar en västerländsk skrivkultur. Ibland kan 

man se ett motstånd att tillägna sig skolskrivandets normer hos en del elever. Dysthe 

(1996) tror att det dels kan bero på rädsla för att inte klara av det men det kan också 

handla om att eleven ser det som ett hot mot sin identitet. Hon poängterar att 
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insocialisation in i skolskriftligheten ändå är viktigt. Behärskandet av den kulturen är 

en förutsättning för att kunna klättra uppåt på samhällsstegen.  

 

2.4 Skrivande – på vems villkor 

 

I en studie av Jenny Wiksten (2006) i svenskämnets skrivande kunde författaren 

bekräfta tidigare studier som visar på att trots att lärarna genom varierat och 

organiserat förarbete försöker förbereda elever inför olika skrivuppgifter missar att 

ge dem den textmedvetenhet som behövs. Eleverna är med andra ord dåligt insatta i 

hur texten ska struktureras och vilket språk som förväntas av dem. 

 

Lotta Bergman (2007) har studerat svenskundervisningen i fyra svenska 

gymnasieklasser. När hon tittade på de uppgifter som förekom kunde hon se att det 

fanns en tendens från lärarnas håll att lägga större vikt vid färdighetsträning än 

innehåll. Lärarnas tolkning av kursplanerna i svenska var att fokus för ämnet låg i de 

formella färdigheterna. Detta kunde tydligast ses i A-kursen men även i B-kursen. 

Färdighetsträningen ”göms” ofta i en uppgift med bildningsinnehåll. I elevernas 

uppfattning om uppgifterna kunde man tydligt se att färdighetsträningen var 

underordnad innehållet. Två möjliga anledningar till elevernas uppfattningar kan 

vara att uppgifterna ofta görs som en del i ett litteraturhistoriskt tema och att eleverna 

uppfattar svenskan som ett litteraturämne (a.a. s.150f., 332). 

  

I sin undersökning Tre lärare-tre världar har Görel Bergman-Claeson (2003) tittat 

på om lärarnas och elevernas uppfattning om skrivandets mål överensstämmer med 

varandra. I sin undersökning har hon följt tre lärare och tre klasser som de undervisar 

i. Det hon såg var att man till stor del kunde se en överensstämmelse mellan den 

undervisande lärarens och klassens uppfattning. I den första klassen uttryckte läraren 

att hon ville se ett ökat självförtroende hos eleverna medan eleverna uttryckte det 

som att målet var att de skulle besitta olika färdigheter, det handlar om att veta hur 

man ska göra i olika situationer. Den andra läraren talar om att eleverna ska uppleva 

skrivandet som lustfyllt samtidigt som de ska få en kompetens i att kunna uttrycka 

sig i olika situationer vilket stämmer nästan bokstavligt överens med vad eleverna 

uppfattar som skrivandets mål. Den tredje läraren talar om utveckling av social 

kompetens och en anpassning till vuxenvärldens krav. Hans elever talar också om 

skrivandet som en förberedelse för vuxenvärlden och verkligheten. (s.47f.). 

 

”Gör som jag säger, men bli dig själv” (von Wright, 2004, s.71) kan sägas vara 

lärarens paradox. Med vilken rätt påverkar vi någon annan till att bli den människa 

som hon blir frågar Wright. Om vi utgår från ett relationellt perspektiv så bär vi på 

ett moraliskt ansvar för våra omdömen. Detta måste vi ta i beaktande innan vi 

bestämmer vad som är rätt och fel (a.a.) När elever skall skriva texter av mer formell 

art bör läraren hjälpa dem med hur texten ska byggas upp. Detta gäller framförallt de 

svagare eller ovana eleverna. Så småningom kan läraren släppa lite på kontrollen 

allteftersom eleverna blir säkrare i sitt skrivande. En alltför uppstrukturerad uppgift 

kan dämpa de skrivvana elevernas kreativitet och få dem att tappa lusten för 

skrivandet (Dysthe, 1996). ”Skolans uppgift är att låta varje elev finna sin unika 

egenart” (Utbildningsdepartementet, 2001, s.37).  
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2.5 Rätt och fel, fint och fult 

 

Många gånger kan skolskrivandet sägas ske inom ett auktoritärt expertsystem. 

Lärarens normer och regler säger vad som är rätt och fel. I responsen är det textens 

brister som lyfts fram och eleven står maktlös inför lärarens bedömning, respekten 

för eleven är dålig. Skrivandet kan då bli en påtvingad aktivitet där den tydliga 

underordningen av lärarens expertism påverkar eleven negativt. Eleven försöker 

anpassa sig efter de krav som finns för att inte misslyckas men tappar sin kreativitet 

(Parmenius – Swärd, 2008). Ibland innebär det pedagogiska uppdraget ett etiskt 

dilemma säger psykologen och pedagogikprofessorn Gunnel Colnerud (2006) i en 

artikel i Pedagogiska magasinet. Det är svårt att helt komma ifrån att individer kan 

känna sig kränkta i den komplexa värld som skolan utgör. Colnerud efterlyser en 

diskussion kring pedagogernas moraliska handlande där man lyfter de olika former 

av oavsiktliga och avsiktliga kränkningar som kan förekomma. Hon menar att det är 

ett område där skolforskningen ligger efter. Att korrigera, rätta och ge återkoppling 

ingår i läraruppdraget men samtidigt är det en balansgång. Det finns alltid en risk att 

man sårar och skadar självtilliten hos eleverna. Läraren besitter en makt som hon 

måste ha moralisk kontroll över. 

 

I en av klasserna där Bergman (2007) gjorde sin undersökning skulle eleverna skriva 

en argumenterande text där de jämförde två verk av William Shakespeare. Lärarens 

främsta syfte var att eleverna skulle lära sig färdigheten skriftlig argumentering men 

eleverna uppfattade det som att uppgiftens främsta syfte var att lära sig mer om 

Shakespeare. Detta eftersom elevernas uppfattning om läraren var att han var 

intresserad av finkultur. De såg läraren som en representant för en litterär kanon som 

de var främmande inför men som de skulle socialiseras in i eftersom det var vad 

svenskämnet gick ut på. Därför fokuserade eleverna främst på Shakespeare i sin 

uppgift för att tillfredställa läraren. Bergmans uppfattning var att eleverna hade svårt 

att se en låtsad mottagare och att de skrev främst för läraren.  

 

Historiskt sett har svenskämnet varit en representant för litterär finkultur. På uppdrag 

av utbildningsdepartementet har lärarutbildningen gjort en undersökning kring ämnet 

kultur i skolan. Syftet med projektet var att finna former för att stödja utveckling i 

estetik och kultur i skolans värld. Vad man bland annat fann var att det fortfarande 

lever kvar en föreställning om ett homogent kulturbegrepp. Även om man inte längre 

kan säga att det finns en viss kanon inom svenskämnet så finns det en föreställnig om 

vad som är bra och dålig kultur (Andersson, 2002). I Parmenius – Swärds (2008) 

avhandling lyfter hon elevernas uttalande om lärarens styrning av vad som är 

finkultur och vilka åsikter som är rätt. Det finns en styrning och en underliggande 

mening om vad eleverna ska välja att skriva om. En elev betonar särskilt att läraren 

inte bör kommentera ens åsikter. Enligt Parmenius finns det en poäng med att läraren 

bedömer rätt och fel om det är en text vars syfte är att ge rätta svar. Men då det 

handlar om en kommunikativ text som vill skapa ett förhållande mellan skribent och 

läsare bör läraren analysera den utifrån textens förutsättningar.   

 

2.6 Lärarresponsens vara 

 

Samtidigt som många lyfter fram den skriftliga lärarresponsen som ett viktigt 

verktyg för att skapa en individualiserad undervisning så har skrivforskarna förhållit 



9 

sig mycket kritiska till det. De menar att den skriftliga lärarresponsen oftast är diffus 

och alltför ytligt övergripande för att fungera som ett didaktiskt verktyg. Dessutom är 

dess vägledande funktion överskattad, då responsen oftast ges på elevens slutprodukt 

säger Ann- Mari Igland lektor och forskare i norska (2003). Även Bergman-Claeson 

(2003) talar om forskningsresultat som tydligt visar att det endast är den respons som 

ges under skrivprocessen som har effekt, medan respons som ges endast på 

slutprodukten inte har någon betydelse alls. Med hänvisning till bland annat Krashen 

säger författaren att det finns forskningsresultat som visar att självvald nöjesläsning 

är den aktivitet som i särklass har störst betydelse för en gynnsam skrivutveckling. 

Dysthe (1996) är av en annan uppfattning. Hon menar att en lärarrespons som visar 

en tro på eleven och ett intresse för henne tillsammans med specifikt beröm och råd 

är en förutsättning för skrivutveckling. 

 

Bergman-Claeson (2003) lyfter fram skillnaderna hos lärare och elev i synen på vad 

som är viktigt vid respons. Lärarna intresserar sig för skrivprocessen och att 

kommentera den medan eleverna intresserar sig för betyget på slutprodukten och 

slutkommentarerna på texten. Parmenius – Swärd (2008) påpekar elevernas önskan 

om enskilda samtal kring den egna texten tillsammans med läraren. Hon menar att 

det inte är särskilt väl förekommande, men när det skett har alla elever uttryckt sig 

positivt. Den stora fördelen som eleverna ser med muntlig respons är att den 

förtydligar kommentarerna och möjliggör en dialog. 

  

Bergman-Claesson (2003) talar om två ytterligheter av svensklärare som kan skiljas 

ut om man tittar på skrivundervisningen i ämnet. Den första typen kallar hon för den 

korrigerande normväktaren. Det innebär att läraren använder sig av skolans gamla 

traditionella rättningsmönster. Vid bedömningen av elevtexterna är det den 

detaljerade rättningen av felaktigheter som står i fokus, om hon lyfter fram det som 

är bra så är det med en allmän slutkommentar som inte beskriver vad eller varför det 

var bra. Den andra typen kallar hon för den kommunicerande responsgivaren. Med 

det menar hon att läraren intresserar sig för både processen och slutprodukten. 

Lärarens roll är att vara en vägledare. 

  

Igland (2003) använder sig av begreppet gemensamt bearbetningsprojekt för att 

belysa hur man skapar en fungerande dialogisk relation mellan lärare och elev. 

Lärarens ansvar handlar om att möjliggöra en vägledning för eleven genom att 

berömma elevens starka sidor, visa på problem och hur de kan lösas. Hon ska tydligt 

förklara varför något är bra eller dåligt. Läraren måste också välja vad hon ska 

fokusera på, vad som är viktigt att kommentera. Eleven å sin sida ska läsa och ta till 

sig kommentarerna och göra försök till bearbetning. Hon kan då också välja hur hon 

vill förhålla sig till bearbetningsförslagen. Först då kan man tala om en ömsesidig 

dialog. Även Bergman-Claeson (2003) talar om vikten av att välja ut vad man 

kommenterar. Blir det för mycket korrigeringar ser inte skribenten vad som är 

viktigast. I hennes undersökning valde en av lärarna att lämna alla sina kommentarer 

på ett separat dataskrivet papper där han tar upp det som är bra, förslag till 

förändringar och korrigeringar. Elevens text förblir därmed orörd, enligt läraren 

handlar det om respekt för skribenten som faktiskt äger texten. Lpf 94 lyfter också 

fram respekten för elevens arbete:  

 
Varje elev skall få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att 

utvecklas efter sina förutsättningar. Varje elev skall möta respekt för sin person 

och sitt arbete. Eleverna skall bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är 
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förutsättningar för personlig utveckling. Detta skall syfta till att grundlägga en 

positiv inställning till lärande och att återskapa en sådan inställning hos elever 

med negativa skolerfarenheter. Skolan skall stärka elevernas tro på sig själva och 

ge dem framtidstro. (Utbildningsdepartementet, s.40).  

 

All typ av kommentering i en text innebär ett ingrepp på någon annans text. Dessa 

ingrepp kan ta sig olika uttryck. Det kan vara alltifrån ingrepp av obetydlig art som 

ospecifikt beröm eller ytkorrigeringar till handgripliga ifrågasättanden där läraren går 

in och ändrar i texten. I många fall tar läraren över ansvaret för texten genom att 

genom olika bearbetningsinstruktioner har ställt villkor och bestämt hur den 

bearbetade texten ska se ut (Bergman-Claeson, 2003). Dessutom framhåller 

författaren att läraren fråntar eleven sin möjlighet till ny kunskap då hon inte själv får 

anstränga sig för att hitta en lösning. 

  

När det gäller elevtexter med flera typer av språkproblem är det viktigt att läraren ger 

specifikt beröm samtidigt som hon begär textbearbetning. Förutsättningen för 

skrivutveckling och ett ökat självförtroende är uppmuntran genom specifikt beröm 

(Bergman – Claeson, 2003). Med en varsam rättning och bedömning kan man 

gradvis men i mycket långsam takt öka på kraven och på så vis nå en utveckling i 

elevens skrivande menar Parmenius – Swärd (2008). 

 

I Bergman-Claesons (2003) undersökning framkommer att lärarna håller fram vikten 

av positivt beröm för att få eleverna att utvecklas i rätt riktning. Hon ser en tydlig 

överensstämmelse med elevernas uppfattning, de anser att beröm är en 

motivationskälla som för dem framåt och ökar deras engagemang vid skrivuppgifter. 

Det finns också en uppfattning hos större delen av eleverna om att lärarna är 

generösa med att ge dem beröm (a.a. s.47). Dysthe (1996) poängterar vikten av 

långsiktigt stöd och uppmuntran särskilt till elever med dålig självtillit. Hon lyfter 

fram den skriftliga responsen som särskilt tacksam i sådana situationer, då den är en 

återkommande källa där eleverna blir bekräftade. Hon pekar på tidsaspekten och 

menar att det sällan finns tid för att ge alla elever muntlig respons och då är den 

skriftliga responsen ett bra verktyg. 

 

Den processorienterade skrivundervisningens dilemma är lärarens dubbla roll som 

stödjande responsgivare och betygssättare. ”Stöd och beröm som läraren ger som 

intresserad, kommenterande läsare under skrivprocessen kan av eleven uppfattas som 

en del av bedömningen och alltså leda till orealistiska förväntningar på betyget.” 

(Bergman - Claeson, 2003, s.74). 

 

I Parmenius – Swärds(2008) undersökning påpekar eleverna att de fel som görs i 

skrivandet skulle kunna tas upp till diskussion. Istället för att vara ett rött streck eller 

en bock i texten skulle det kunna bli en möjlighet till gemensamt lärande av vanliga 

fel. 
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3 PROBLEMSTÄLLNING OCH SYFTE 

 

Jag utgår ifrån att det huvudsakliga syftet med lärarrespons är att utveckla eleverna. 

Enligt de socialpsykologiska och sociointeraktiva kommunikationsteorier som 

belysts i bakgrunden är omgivningen, det sociala sammanhanget en viktig del i den 

individuella läroprocessen och det som möjliggör en positiv utveckling hos eleverna. 

Min upplevelse under utbildningen är att det är den typen av pedagogiska tankar som 

styr undervisningen i dagens skola. Man kan därför utgå från att den skriftliga 

lärarresponsen har sin grund i dylika teorier. När jag undersöker elevens upplevelse 

av lärarnas kommentarer och bedömningar av skriftliga uppgifter i svenska jämför 

jag därför mitt resultat med tankar som har sin utgångspunkt i ovan nämnda 

kommunikationsteorier. 

 

Ur skolans och lärarnas perspektiv bör det vara av intresse att se om och hur 

responsen uppfattas av eleverna. I de flesta fall lägger lärarna ner stor tid på att gå 

igenom elevernas skriftliga uppgifter och därför måste det också finnas ett intresse 

för hur deras arbete mottas. Finns det en mening med responsen? Kan den göras 

bättre? Överrensstämmer elevens upplevelse med lärarresponsens syfte? I skolan 

arbetar vi med människor, eleverna är morgondagens vuxna därför är det nödvändigt 

att studera hur vi påverkar våra elever. Under de senaste årtiondena har skrivandet i 

svenskämnet uppmärksammats i forskning på olika sätt och ur olika perspektiv. Min 

studie är inte unik men min tanke är att den kan bidra till mer kunskaper om elevers 

bild av hur en fungerande respons kan byggas upp. I en tid då delaktighet är ett 

honnörsord är samspel och maktperspektiv något som bör belysas inom den 

pedagogiska forskningen. 

   

Min huvudfråga handlar om vad lärarresponsen ger eleverna; vilken betydelse har 

den för elevernas självbild och fortsatta skrivutveckling? För att tydliggöra elevernas 

upplevelser har jag valt att i stora drag även titta på hur lärarna i de aktuella klasserna 

kommenterar elevernas texter. 

 

3.1 Delfrågor som syftar till att lyfta fram elevens upplevelse 

av den skriftliga lärarresponsen 

 

 Upplever eleven att hon förstår de kommentarer som läraren skrivit? 

 Vad upplever eleven att det finns för syfte med kommentarerna? 

 Vilken betydelse har lärarkommentarerna för eleven? 

 Hur upplevs skrivandet i skolan av eleven? 

 Vad tycker eleven om lärarens bedömning, vad säger den, är den 

rättvisande? 

 Har eleven något att säga till om när det gäller sin egen text? 
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4 METOD 

 

4.1 Val av metod 

 

Syftet med min undersökning var att söka information av subjektiv art. Enkäten 

ansåg jag vara alltför styrd, tanken var att eleven skulle få uttrycka sin personliga 

upplevelse. Jag ansåg inte att enkäten gav det utrymme för undersökningsdeltagarens 

egna tankar som jag önskade. Därmed föll mitt val av metod på intervjun. För att få 

en så bred infallsvinkel som möjligt på problemet bestämde jag mig för att använda 

mig av öppen intervju med låg grad av struktur. Med denna kvalitativa metod har 

den tillfrågade större möjlighet att utveckla sitt svar (Lantz, 2003, s.30). Det som 

dock kunde vara svårt med intervjun var att verkligen få intervjupersonen att uttrycka 

sig tillräckligt, om jag inte följde upp med ”rätt” följdfrågor kunde värdefull 

information gå förlorad. Fördelen med intervju framför enkät var att jag kunde 

förklara vad jag menade om jag märkte tvekan eller om vi missförstod varandra 

(Patel & Davidson, 1994). 

  

För att få så god reliabilitet som möjligt på min undersökning spelade jag in de 

intervjuer jag gjorde. Patel & Davidson (1994) talar om interbedömarreliabilitet 

vilket innebär att man vid intervjun kan vara två personer, en som frågar och 

registrerar och en som gör en parallell registrering. Jag kände dock att jag såg 

inspelning som ett säkrare sätt att få tillförlitlighet eftersom jag på en inspelning får 

med allt som sägs och jag kan gå tillbaka och lyssna på det hur många gånger jag 

vill. Genom att vara två personer som registrerar får man med mer än vad endast en 

intervjuare får men jag tror ändå att mycket faller bort. Under inspelningen fick jag 

inte med gester och ansiktsuttryck men min upplevelse är att det talade ordet är en 

tydligare källa än kroppsspråket där det endast handlar om tolkning. 

 

Patel & Davidson (1994) tar upp ljudinspelningens hämmande effekt, de menar att 

intervjuobjektet slappnar av mer och talar friare utan inspelning. Min tanke var att 

det kan vara lika hämmande att ha en extra person sittande med under intervjun. 

 

4.2 Urval 

 

Det skrivs texter i alla ämnen men jag valde att titta på texter i svenska eftersom det 

endast är i svenska och språkämnena som fokus ligger både på språk och innehåll. 

Att jag enbart valde svenska beror på att det är ett modersmålsämne och det ämne jag 

har störst insikt i. 

  

Jag valde att genomföra min undersökning på en gymnasieskola. Jag tänkte intervjua 

femton elever ur tre klasser, fem elever ur varje klass. Jag ville intervjua elever från 

olika program både praktiska och teoretiska för att få en större blandning av 

individer. Det var också önskvärt att intervjua både elever som läser svenska A och 

elever som läser svenska B. Jag ville ha elever ur bägge kurserna för att se om det 

händer något i tankarna kring respons på vägen.  
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Jag såg en fördel med att skildra responsen ur elevens perspektiv. Även om jag inte 

är lärare ännu så identifierar jag mig med lärarrollen. Hade jag valt att skildra 

lärarnas uppfattning om respons hade det varit svårare att distansera sig och inte låta 

mina egna föreställningar och fördomar ta över i undersökningen. 

 

4.3 Kompletterande studiematerial 

 

Innan intervjuerna skulle jag titta på två kommenterade och bedömda elevtexter från 

varje elev som skulle intervjuas. Eleverna och jag skulle sedan titta tillsammans på 

texterna när intervjuerna genomfördes. Jag har även tittat på vilken typ av 

kommentarer och rättningar lärarna gjort och gjort en grov indelning av dem i fyra 

grupper: ytkorrigeringar, korrigeringar, ändringsförslag och återkoppling. Jag valde 

att göra så för att försöka ge läsaren en tydligare bild av responsens uppbyggnad, 

vilket bör vara till en hjälp för att förstå elevernas svar i vissa fall. 

  

Med ytkorrigeringar avser jag rättning av stavfel, avstavning och talspråkligt ordval. 

Med korrigeringar menar jag påpekanden av styckeindelning, satsradning, 

meningsbyggnadsfel och liknande. Med ändringsförslag menar jag förslag till 

omstrukturering, tillägg eller borttagning av text. Med återkoppling menar jag frågor 

som ställs, positiv och negativ kritik. Ibland talar jag om textens yta och då menar 

jag det språkliga innehållet. 

  

4.4 Val av intervjufrågor 

 

För att få fram ett resultat som stämmer med mitt undersökningssyfte har jag valt att 

utgå från frågor (se bilaga 1) som dels handlar om vad eleverna tror att läraren vill 

säga med responsen, dels elevernas uppfattning om responsens tillgänglighet, 

uppbyggnad och relevans. Men för att kunna se hur eleven upplever den anser jag att 

man också bör titta på villkoren för skrivandet och möjligheterna till dialog om 

texten. Det som har hänt innan texten bedöms, uppgiftsbeskrivningen och 

möjligheterna till hjälp med tolkning av uppgiften är en förutsättning för att kunna 

producera en text som ska bedömas. 

 

4.5 Etik 

 

Vetenskapsrådet fastslår fyra huvudkrav som värnar den enskilda deltagaren i en 

undersökning. Kraven fungerar som en vägledning för forskaren för att upprätthålla 

en god etisk relation mellan forskare och undersökningsdeltagare. De fyra kraven är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Sammanfattningsvis handlar de om att forskaren skall ge förhandsinformation till 

deltagarna om syftet med undersökningen, att deltagandet är frivilligt och kan 

avbrytas när som helst, att undersökningspersonerna ska skyddas genom anonymitet 

och att uppgifter som lämnas av deltagarna endast får användas i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2008). 

  



14 

Undersökningen skulle inledas med att jag presenterade min undersökningside och 

de villkor som gällde undersökningen för klasserna och se vilket intresse det fanns 

för deltagande. Utifrån det skulle jag slumpvis välja ut deltagare. Intervjuerna skulle 

ske vid tillfällen då klasserna hade avsatt tid för eget arbete. Deltagarna skulle också 

informeras om att bandinspelningarna endast skulle användas av mig vid 

renskrivning av intervjuerna och att de efter avslutat arbete skulle förstöras. 

  

Jag tänkte benämna mina undersökningsdeltagare; elev a, b och så vidare. Jag ansåg 

inte att det fanns ett värde att i min undersökning precisera dem på annat sätt. Det var 

inte av intresse vilket kön eller program de tillhör, det var enskilda elevers 

upplevelser jag ville belysa inte olika tillhörigheters upplevelser. Alla elever kallas 

för hon för att det inte ska gå att urskilja vem som är vem. Det är viktigt att nämna att 

det var skriftlig lärarrespons i svenska i allmänhet som jag tog upp med eleverna. 

Mycket kom att handla om den svenskundervisning de har nu men de tar även upp 

tidigare erfarenheter.  

 

4.6 Tillvägagångssätt och genomförande 

 

En klass jag tänkt undersöka föll bort redan innan jag hann komma och presentera 

min undersökning på grund av att de skulle genomföra ett större projekt och därför 

inte ansågs ha tid. Jag följde med tre lärare i fyra olika klasser, två som läste svenska 

A och två som läste svenska B och presenterade min undersökning. De som var 

intresserade av att delta kunde anmäla sitt intresse direkt eller via min e-mail-adress. 

 

En del elever bestämde jag intervjutid med när de hade ledig tid. Några fick tillstånd 

av sina lärare att gå ifrån under lektionstid för att genomföra intervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes i olika grupprum på skolan. Intervjuerna tog cirka tjugo 

minuter vardera. Jag utgick från ett antal övergripande frågor (se bilaga 1). Den 

intervjuades svar har styrt i vilken ordning frågorna ställts och olika följdfrågor har 

ställts beroende på vad eleven tagit upp (Lantz, 2007, s.53f). Som tidigare nämnts 

bandade jag intervjuerna. Jag valde att inte skriva några stödanteckningar samtidigt 

eftersom jag ville ha ögonkontakt med den intervjuade.  

 

4.7 Databearbetning och kritisk granskning 

 

Allteftersom intervjuerna genomfördes såg jag att vissa frågor inte gav så mycket 

medan andra gav mer. Därför förändrades intervjuerna något under tiden som gick. 

Man kan se en viss skillnad mellan den första och den sista intervjun. Jag har försökt 

att kontinuerligt under arbetets gång ifrågasätta undersökningens validitet (Thurén, 

2002). Jag har försökt skala bort det som jag tyckt varit ovidkommande men det är 

svårt att bedöma sitt eget arbete. 

 

I efterhand insåg jag att jag gjort ett misstag som inte gjort provintervjuer innan 

själva undersökningen för att se vilka frågor som var relevanta och om frågorna 

behövde nyanseras eller omformuleras (Lantz, 2007, s.60f). Resultatet blev att de 

senare intervjuerna gav något mer material till undersökningen. 
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Efter varje intervjutillfälle har jag skrivit några korta anteckningar om texterna vi 

tittat på och vad som kopplats direkt till dem (i flera fall har vi inte använt oss av 

dem). Jag har sedan skrivit ut intervjuerna och jämfört och analyserat dem. Jag har 

sedan försökt kategorisera det som sagts i olika teman utifrån studiens huvudsakliga 

frågeställning och delfrågor. Vilka är: villkoren för uppgiftsskrivandet, elevernas 

uppfattning om lärarens syfte med responsen, elevernas syn på responsens 

uppbyggnad och tydlighet, vad eleverna vill att lärarna tar upp i kommentarerna, 

kommentarernas betydelse och dialog kring texten.  

  

Jag är ganska säker på att man kan säga att det finns en viss intervjuareffekt (Patel & 

Davidson, 1994) då jag tror att många omedvetet svarat vad de tror att jag vill ha för 

svar. Eftersom intervjuerna bandats finns det också en viss risk att svaren blir något 

tillrättalagda. När jag misstänkt att det var så har jag försökt ställa andra liknande 

frågor och försökt få eleverna att utveckla sitt resonemang. Men man kan ändå inte 

bortse från att resultatet till viss del kan vara påverkat av intervjupersonernas vilja att 

vara till lags.  
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5 RESULTAT 

 

5.1 Undersökningsgruppen och studiematerialet 

 

I en klass var det ingen elev som var intresserad av att delta. Ett par elever missade 

inbokade intervjutillfällen. Slutligen fick jag ihop tolv intervjuer med elever ur tre 

klasser. Eleverna kommer från två praktiska program och ett teoretiskt. Fem 

intervjuade elever läser Svenska A första året, fem elever läser Svenska B andra året 

och två elever läser Svenska B tredje året. De intervjuade eleverna är tre pojkar och 

nio flickor. Det finns fler flickor än pojkar i de klasser där undersökningen 

genomfördes. Inför undersökningen funderade jag en del kring elevurvalet. Samtidigt 

som det var viktigt för mig att deltagandet byggde på eget intresse för att medverka 

så var jag rädd att det skulle medföra att undersökningsgruppen skulle bli alltför 

homogen. Men det visade sig vara obefogade farhågor. 

  

Undersökningsdeltagarna representerar en blandad grupp med studiemotiverade och 

mindre studiemotiverade, tystare och mer framåt individer. De två lärarna i 

undersökningen är kvinnliga lärare. 

 

Bägge lärarna var ganska lika i sin uppbyggnad av skriftlig respons. De gjorde 

markeringar i texterna och i marginalerna. Efter texten gav de återkoppling på texten 

tillsammans med betygsbedömningen. En av lärarna har dessutom alltid enskilda 

samtal med eleverna om texterna när de får tillbaka dem. Vid större uppgifter 

används ofta en mall med betygskriterier där läraren kopplar samman texten med 

kriterierna. 

 

Min intention var att vi tillsammans skulle titta på ett par av elevernas texter, men jag 

märkte efterhand att de var ganska hämmande för samtalet. Det var endast vid två av 

intervjuerna som dem verkligen blev ett stöd i samtalet. Under några av intervjuerna 

tittade vi därför inte alls i texterna. 

 

Vissa gånger märkte jag att jag hade svårt att följa upp med bra frågor och jag fick 

inte fram tillräcklig information. Vid analysen av svaren ser man också att det finns 

en del frågor som inte tillför undersökningen särskilt mycket. Efterhand som 

intervjuerna genomförts har jag också gjort mindre förändringar i frågeställningarna. 

 

5.2 Villkoren för uppgiftsskrivandet 

 

Mer än hälften av eleverna tycker att läraren har tydliga genomgångar av hur 

uppgiften ska göras. Tre elever säger med eftertryck att beskrivningarna är mycket 

tydliga. ”NN är väldigt tydlig med det. Hon är väldigt strikt med vad man ska göra 

och hur man ska göra.” (Elev H). ”Hon är jättebra på att beskriva.”(Elev K). En av de 

tillfrågade tydliggör genom att ge ett exempel: 

 
När vi hade uppsatsskrivning för några veckor sedan. Då tog hon tre lektioner 

innan då hon gick igenom vad vi skulle göra och vanliga fel som man skulle 

undvika. Hon är alltid jättetydlig och frågar om det är något hon ska ta om igen. 
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En del är ju inte där och då är hon jättenoga med att ge dem ett papper, möta upp 

dem . När vi gör en uppgift hemma kan man maila henne eller fråga när man 

möter henne i korridoren. I svenskan brukar hon ha ganska exakta uppgifter och 

ofta visa exempel på tidigare uppgifter.(Elev I) 

 

De flesta menar att om man inte förstår är det bara att fråga och då får man oftast en 

bättre förklaring. Lärarna är bra på att hjälpa till när man kör fast. För de flesta är det 

läraren man går till först om man behöver hjälp, men ett par av eleverna uttrycker en 

osäkerhet både kring hur uppgifterna ska göras och hur man ska få hjälp. ”Ibland 

känns det som man inte riktigt förstår uppgiften, sen när man får fel på det känns det 

jobbigt. Om jag inte förstår tar jag hjälp av en kompis eller försöker själv. Hemma 

kan de inte hjälpa mig.” (Elev B). 

 
Jag var ganska säker på att man fick göra såhär. Vi hade en lärarkandidat och 

han sa att det här var okej. Sedan när jag fick tillbaka den så var det ju fel. När 

man missuppfattat vad dem sagt då känns det jobbigt. De har inte tid att hjälpa 

mig hemma. De kan inte läsa igenom alla uppgifter som jag ska lämna in. (Elev 

C). 

 

En elev efterlyser noggrannare genomgångar. Hon anser att när hon började 

gymnasiet gick läraren noggrant igenom hur uppgifterna skulle göras, men nu räknar 

hon med att eleverna själva vet hur dem ska göra. Hon tycker också att det kan bli för 

mycket papper när man ska göra en uppgift. ”Ofta får vi betygskriterier till uppgiften, 

men jag brukar inte läsa dem. De är krångliga. Jag har svårt att få in texter och 

sådant. Så jag koncentrerar mig på det jag ska skriva.” (Elev L). 

 

En annan elev efterlyser större frihet i skrivuppgifterna: 

 
Ibland sätts det lite för mycket krav på hur ens text ska vara upplagd. Man får 

uttrycka egna åsikter och på det sätt man vill, men det är ju inom en viss ram. 

Jag förstår att det behöver vara så inom svenskan, men ibland blir det too much. 

Sist svarade jag inte ens på alla frågor för jag tyckte det var meningslöst.(Elev J). 

 

Med några av eleverna har jag också diskuterat tidsaspekten. Alla dem som 

tillfrågats tycker att man för det mesta får tillräcklig tid på sig för att göra 

uppgifterna. 

  

5.3 Elevernas uppfattning om lärarens syfte med responsen 

 

Jag vill poängtera att det som behandlas under denna rubrik behandlar all upplevelse 

av lärarrespons i ämnet svenska, det vill säga inte enbart nuvarande undervisning. 

 

Till stor del verkar det som att eleverna uppfattar det som att dess främsta mål är att 

de ska lära sig av sina fel och misstag, sex av eleverna använder sig av ordet fel. 

Främst pekar de då på fel som rör textens yta. Några av eleverna talar om förbättring 

och hänvisar även där till ytan. I flera fall hänvisar de till nästa skrivtillfälle, då ska 

de inte göra samma misstag. Ibland har de intervjuade uttryckt sig ganska vagt så det 

är svårt att peka på exakt vad dem menar. De talar om att läraren vill hjälpa dem och 

vara snäll. Tre elever säger att syftet är att få dem att utvecklas och lyfter då fram att 

det kan handla om förslag till förbättringar, ändringar och utbyggnad av texten. 
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Intressant i sammanhanget är att det är endast elever som läser Svenska B som 

uttryckligen talar om innehållet. 

  

En elev säger att för det mesta tror jag att de vill hjälpa en utvecklas men sedan finns 

det lärare som skriver ”käftiga” kommentarer; 

 
När man får tillbaka en uppsats som man lagt ner jättemycket tid på och dem 

bara VA?, nä, så är det inte riktigt, nu har du fått det här om bakfoten. Då kan 

man känna att dem inte hade behövt skriva det. Då känns det  bara som de 

trycker ner en. Då har man ju inte jättemycket självförtroende nästa gång man 

ska skriva. Om dem verkligen förklarar och ger förslag på vad man kan ändra, då 

ger dem ju feedback.(Elev I) 

 

Citatet skiljer sig från de andra utsagorna om responsens syfte, men jag tycker det är 

viktigt att ta med för det visar på en upplevelse av brist på respekt från lärare. 

 

5.4 Elevernas syn på responsens uppbyggnad och tydlighet 

 

Merparten av eleverna tycker att kommentarerna och korrigeringarna i responsen går 

att förstå. Ofta har läraren gått igenom vissa rättningsord och tecken innan de 

bedömda uppgifterna lämnats tillbaka. Ibland följer läraren upp med en muntlig 

respons där man får tydligare förklaringar eller så kan man fråga själv. Elev K lyfter 

fram vikten av en bra relation till läraren. När man inte har en bra relation till läraren 

så vågar man inte fråga vad det är hon skrivit. ”Men NN är bra så henne kan man 

fråga om vad det betyder.”(a.a.). 

 

Någon efterlyser mer detaljer i responsen. En annan vill ha mer hjälp med det som 

behöver göras om ” Det är inte lätt att förstå vad hon menar. Jag vill ha 

rättningsförslag… Det är många som vill ha hjälp så det finns inte alltid tid att tala 

om texterna med läraren.” (Elev L). 

  

Tre lyfter fram tydligheten” Hon är alltid tydlig om vad som behöver göras och inte 

göras.”(Elev J).  
 

Vår svensklärare är väldigt noggrann med att förklara. Ibland kan hon korta ner 

och så för att det inte får plats i marginalen men sedan har vi alltid ett snack där 

hon förklarar vad man ska tänka på och vad man ska ändra på. Jag tycker hon är 

noga med det. Man förstår verkligen. Jag tycker att hon ger bra respons.(Elev I). 

 
Oftast brukar hon vara väldigt utförlig med vad man gjort rätt och vad som är fel. 

Sen brukar hon ha personliga samtal med var och en när vi fått tillbaka 

kommenterade texter. Jättebra, man får verkligen förklarat vad man gjort bra och 

vad som är dåligt och vad man behöver ändra på. Så där förstår man allt. (Elev 

H). 

 

Två elever tar fram svårigheterna med att tolka respons och bedömning. En elev 

pekar på en uppgift ”Ibland är responsen missvisande. Som här där slutkommentaren 

är väldigt positiv så är betyget bara G.” (Elev A). ”Inte alltid som man vet varför man 

får det betyg man får. Just i den här texten förstår jag det på slutkommentaren där det 

står vad jag har gjort. Men det är inte alltid.”(Elev D). 
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Några påpekar att responsen innehåller för mycket korrigeringar. Fast några av dem 

kan samtidigt se en poäng med rättningarna. 

  
Ibland kan det vara lite överdrivet mycket korrigeringar. Det är lite töntigt. Eller 

jag vet inte hur viktigt det är, men det känns lite onödigt att påpeka ta inte med 

att liksom. Det är som att det måste vara något fel, det måste vara något som är 

dåligt. (Elev G). 

 
Jag tycker det är ganska irriterande när man lämnat in en text och så får man bara 

tillbaka den med massa rödfärg. Jag har alltid utgått ifrån att när jag lämnar in en 

text då är jag klar med den, då kan jag inte göra något annat. Det finns egentligen 

inget annat sätt men visst läraren kan ju välja att bara bedöma texten de får i 

handen och sätta betyg på den. Men visst det handlar ju egentligen bara om att 

läraren har förväntningar på en när hon ber mig utveckla min text. Läraren vill 

att man ska nå det betyg man strävar efter.(Elev J). 

 
Ibland kanske man inte tänker på hur stor man faktiskt är. Man tänker varför ska 

jag kunna det här liksom. Hoppa dit och hoppa hit (omstrukturering). Men jag är 

så stor så jag ska kunna det här. Men ibland tycker man det är lite töntigt med 

nytt stycke eller sitta ihop, men det är ju så det ska vara. Så egentligen är det 

bra.(Elev K). 

 

De flesta säger sig vara nöjda med responsens uppbyggnad men några efterlyser en 

dialog. De vill ha mer muntlig respons: 

 
Det är lagom. Det är ju inte hela texten som är fel. Sen kommer kommentarerna, 

vad som är bra och sen något man kanske ska tänka på. Då får man ändå läsa det 

bra först. Jag tycker det här är bra, men sedan skulle ändå läraren kunna prata 

med en, diskutera, då tar man in mer. (Elev C).  

 
NN är bra, för hon kan både sitta öga mot öga sådär och säga vad hon tycker. 

Och skriva ner det. Vissa lärare och praktikanter har varit bedrövliga, de vågar 

bara skriva ner det. De vågar inte ta det och säga, det här var jättedåligt eller det 

här var bra eller vad man gjorde för fel… Får man det direkt ur munnen så är det 

lättare att ta åt sig. Och så får man förklara själv också hur man tänker och 

tycker. (Elev K). 

 

5.5 Det eleverna vill att läraren tar upp i kommentarerna 

 

Flera elever talar om helhetsbedömningen. De flesta säger också att de vill ha både 

positiv och negativ kritik. Det är viktigt att få veta vad det är som inte fungerar i 

texten, men det negativa får inte ta överhanden. Någon talar om hur viktigt det är att 

texten fungerar för andra läsare, ”det är bra om läraren hjälper en med det för när 

man skriver är man så inne i sitt eget att man lätt glömmer det.”(Elev A). En annan 

elev pratar om vikten av att hålla den röda tråden, det vill hon ha hjälp med. En 

tydlig återkoppling på texten är av stor betydelse.”Jag vill ha tydlighet som här när 

hon påpekar vilka saker som gör att min text motsvarar uppgiftens krav.”(Elev J). 

 

Endast tre elever säger att de vill ha språkkorrigeringar, en vill ha det när det gäller 

stavfel och grammatiska fel. En säger att det är viktigt med tempus. Medan en tredje 

säger att det är endast då det handlar om allvarligare språkfel som har betydelse för 

förståelsen av texten.  
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Tre elever säger med eftertryck att de inte vill ha sina stavfel påpekade.”I så fall blir 

det bara streck och så hela tiden.”(Elev H). Det är de större grejerna man vill ha 

kommentarer på. Stavfelen är inte viktiga; ”Slarvfel gör man ju det vet man.” (Elev 

I). 

 

Två elever som läser svenska A vill att felen och misstagen lyfts fram så att man 

rättar till sitt skrivande till nästa gång. Det är också det som de ser som lärarens syfte 

med kommentarerna. 

   

Jag kan se en tendens att ju längre eleverna har gått på gymnasiet desto större krav 

verkar de våga ställa på responsen. Precis som när det gällde lärarens syfte med 

kommentarerna så är många av eleverna som läser svenska A försiktigare i sina 

uttalanden om vad som är viktigt. Många lyfter fram just den rättande aspekten. Det 

kan också bero på en ovana vid respons, flera har sagt att texterna på högstadiet mest 

bara betygsattes eller fick någon liten kommentar.  

 

5.6 Kommentarernas betydelse 

 

Eleverna vill ha sina texter kommenterade. En elev säger ” Jag tycker bättre om 

svenskan nu i gymnasiet, nu när vi får mer respons.” (Elev F). ”Jag tycker det är kul 

att få en kommentar på det man har skrivit för då känner man att det här har någon 

gått igenom.” (Elev J). Många säger att visst tittar de på betyget först men sedan 

läser man slutkommentarerna, som oftast handlar om en helhetsbedömning av texten. 

”Jag kollar betyget först, sedan slutkommentarerna, sist texten. Jag tycker det är bra 

med slutkommentarerna så man vet vad som var bra och vad som var dåligt. 

Rättningskommentarerna är inte så viktiga, men slutresponsen.”(elev A). Liknande 

kommentarer fäller flera av eleverna. 

  

Nästan hälften av eleverna anser att skrivandet är mer givande nu på gymnasiet. På 

högstadiet tyckte de att de deras texter bara ytkorrigerades och betygsattes. Nu får 

man ta mer ansvar för sin text, vilket är positivt tycker någon. En annan tycker att det 

är tråkigt att det är först under de sista skolåren som man får mer respons. Det hade 

man behövt under hela skoltiden. 

 

Responsens lärande effekt lyfts också fram. ”Bra hjälp och stöd så man vet vad man 

ska förbättra.”(Elev B).”Jag tycker det är bra för då vet man vad man ska jobba 

på.”(elev F). En elev säger att det är viktigt i lärande syfte även om det inte alltid är 

så roligt att behöva utveckla en text som man anser sig färdig med: 

 
Jag känner ibland om jag lämnar in en text jag är klar med . Då är jag klar med 

den, finito. Då kan jag inte motivera mer eller utveckla mer… Sen är det ju 

viktigt att få veta hur läraren upplever det man skrivit om det är bra eller dåligt 

eller om man behöver utveckla. (Elev J).  

 

Eleven säger sedan att det är tveksamt om man i stort förändrar sitt sätt att skriva. 

”Jag skriver väl på det sättet som jag gör. Vet inte om jag kan ändra på det… Men 

visst lär man sig nya grejer, styckeindelning, hur man ska uttrycka sig.” (Elev J). 

 

”Det är bra när läraren ger ändringsförslag. Jag behöver inte skriva som läraren om 

jag inte vill, men jag kan använda det.”(Elev B). Trots att man inte alltid kommer 
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ihåg vad läraren skriver så tycker man att responsen ändå nöter in vissa saker. ”Om 

det är något man ofta gör fel på så kommer man ihåg det.” (Elev C).”Ofta får vi ha 

en mind map med till större skrivningar och då tar man ju med sådant som läraren 

tagit upp, typ kom ihåg att styckeindela, skriva dem istället för dom och liknande.” 

(Elev H). ”Det sitter i bakhuvudet. Ja, just det så skulle jag inte göra.” (Elev B) 

 

Eleven K menar att hon har svårt med att gå från tanke till text att resultatet oftast 

inte blir som hon tänkt sig men att responsen hjälper henne inför nästa skrivtillfälle.  

 
När jag skriver från början känns det kanonbra, men när jag får tillbaka det efter 

en lång tid då ser jag ju själv att det var inte så som jag uppfattade det från 

början. Men när jag sedan läser hennes kommentarer då ser jag ett samband. 

Man förändras det gör man ju. Man tar ju åt sig mer av texterna man är 

intresserad. Som den här platsansökan, den tycker jag är intressant. Den lär jag 

mig mer av. Det andra glömmer man sedan men man kommer alltid ha en hum 

om hur man ska göra.(Elev K). 

 

Att man vill ha både positiv och negativ kritik har eleverna nämnt tidigare. När jag 

frågat dem om kommentarernas betydelse så framhåller de den positiva 

återkopplingens motiverande effekt. Hos dem som läser svenska A lyfter alla fram 

positiva kommentarer som viktiga. 

 
Om de inte sätter in någon bra kommentar, då har man inte lust att ändra 

alls…När jag gick på högstadiet tyckte jag inte om att skriva för då hade jag en 

lärare som bara klagade på mig och petade i min text. Men nu är det bättre när 

jag får lite bra respons.(Elev B). 

  

Jag tar åt mig av både positiv och negativ kritik. Det är alltid kul med bra 

kommentarer. Rätt viktigt också för min del. Jag lär mig mer av kommentarer än 

ett betyg på ett papper. (Elev J). 

 

Många ser den återkoppling som visar på fel och brister som en nödvändig del av 

responsen, något som man får lov att ta till sig och gå vidare. Men någon talar om 

hur det kan hämma det fortsatta skrivandet. ”Om det är något som jag trott gått bra 

och så gör det inte det. Då fastnar man ju lite i det. Om det är väldigt mycket som 

gått dåligt då tänker man på det nästa gång man ska skriva och så blir det som en ond 

cirkel.”(Elev I). Det finns också de som väljer att bortse från det som är mindre 

roligt. ”Om jag inte håller med om det så tar jag inte in det överhuvudtaget.”(Elev 

G). 

 

5.7 Dialog kring texten 

 

Under intervjuerna har vi talat om processkrivande som ett alternativ till det vanliga 

uppgiftsskrivandet. Då får eleven kontinuerlig respons under arbetets gång och har 

möjlighet att ändra sin text under processens gång. Det är bara en av eleverna som 

har arbetat på det viset i större omfattning. En del har provat på det någon gång 

medan hälften av de tillfrågade aldrig hört talas om det. Någon säger att det kanske 

vore nyttigt att prova på, man kanske skulle vara mer noggrann då. Men de flesta 

tycker att det är bättre att ha det som det är nu och att man istället kan be om hjälp 

under arbetets gång. 
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I nian var det mycket så att man skrev en bit av en text och lämnade in den och 

fick respons. Jag tycker det är lite halvjobbigt. Jag skriver hellre hela texten och 

lämnar in den och kanske ändrar sedan. Än att jag ska skriva ner halva texten 

och sedan när jag läser deras kommentarer kanske jag helt ändrar inriktning på 

min text. Jag blir störd i min tanke. (Elev B). 

 

Flera av de intervjuade tycker att det stör den egna idèen om texten, man tappar 

fokus. De tror också att processen blir alltför utdragen.  
 

När man delar upp det så kanske det kan vara svårt att få ihop alla delar. Man 

kanske tänker på annat sätt nästa gång man skriver. Om man kanske börjat med 

en inledning så har man kanske en annan tanke när man fortsätter nästa gång. 

(Elev H).  

 
Jag har kompisar som håller på med det och dem är jätteupprörda. De tycker att 

det blir så petnoga och processen blir så lång. (Elev I). 

 
Jag vill nog hellre skriva hela uppgiften. Annars hade jag nog aldrig orkat 

uppgiften, om man får höra det var dåligt och det var dåligt. De kan ju aldrig 

skriva att det är bra, det måste alltid vara något som är dåligt även om man så är 

bäst i skolan. (Elev G). 

 

Eleven A föreslår istället att läraren ska fundera över vad eleven har svårt för och 

erbjuda sig att hjälpa henne med det under skrivandets gång. Elev D säger; jag tycker 

det vore bra om man ibland kunde jobba två och två och ta hjälp av varandra. 

 

Det händer att eleverna inte tycker sig bli rättvist bedömda eller att de tycker att 

läraren missuppfattat vad de vill säga med sin text. När jag har talat med eleverna om 

möjligheterna till att diskutera sin bedömda text med läraren så kan man se olika 

förhållningssätt. Det finns de som accepterar bedömningen rakt av: ” Jag tycker om 

NN och tror att hon är rättvis.” (Elev F). ”Jag tycker jag blir rättvist bedömd.”(Elev 

D). Två stycken menar att oftast kan man nå godkänd-nivån och då är man nöjd. En 

del uttrycker en viss besvikelse men accepterar ändå lärarens ord.  

 
Ibland överrensstämmer inte min syn på texten med lärarens syn. Då är det bra 

med betygskriteriemallen, då kan man se varför man fått det betyg man fått. 

(Elev A). 

 
Man blir lite besviken ibland. Sedan tänker man att man kan göra bättre till nästa 

gång. Det står ju vad man ska tänka på i texten. (Elev E).  

 
Det kommer alltid gånger då man inte är överens. Lite bättre kunde jag ha fått 

tycker man. Men jag känner mig alltid rättvist bedömd. Ibland känner man att 

det kan jag ju egentligen och det vet hon också. Men man gjorde ju inte rätt 

ändå. Så det får man ju ta då. (Elev H). 

 

En del elever ifrågasätter i det tysta. ”Det är många gånger som jag tycker det kan 

vara lite orättvist, men jag skulle inte ta en diskussion med läraren om det.” 

 
Som när jag skrev om en bok jag läst och så har inte läraren läst den. Då kan inte 

hon bedöma vad jag inte förstått eller läst i boken. Då kanske man tycker, men 

hallå det kan hon väl inte peta på eftersom det är jag som tycker det. (Elev C). 
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Ett par stycken tycker att man ska kunna ta en diskussion, sedan får man acceptera 

lärarens beslut. Elev B säger att man vill försvara sin text. Jag säger vad jag tänkte 

men så får läraren säga vad den tycker. 

 
Just i svenskan så känner jag att vår lärare ändå är noga med att vi ska få förklara 

vad vi menar. Vi har ju alltid ett samtal efteråt. Om jag tycker att hon 

missuppfattat vad jag menat så tar jag upp det. Jag tycker ändå man får tillfälle 

att yttra sig. Får man inte det ser jag till att få det. Det är ändå jag som har skrivit 

min text. Man kan tolka på olika sätt. Jag mailar eller så för att förklara vad jag 

sagt och vad jag menar. (Elev I). 

 

Visst, ibland blir man missuppfattad och mycket besviken. Men jag tycker att läraren 

ändå tar hänsyn till och försöker ta del av det man skriver. Hon anpassar sig efter 

olika personers förutsättningar säger en av de intervjuade. 

 

En av de elever som känner att det är svårt att ta en diskussion med läraren tycker att 

det vore bra om läraren gick igenom hur hon bedömer uppgiften innan den delas ut. 

Flera av eleverna efterlyser muntlig respons i samband med den skriftliga. 

 

En av de elever som säger att de alltid får muntlig respons i samband med den 

skriftliga önskar att det var så i alla ämnen. Jag vill inte bara få ett betyg. ”Jag vill 

veta exakt vad jag gjort”. Ett samtal tillsammans med den skriftliga responsen borde 

vara standard. 

 

5.8 Sammanfattning av resultatet 

 

Merparten av eleverna tycker att lärarna tydligt går igenom hur skrivuppgifterna ska 

göras. Det finns tillfälle att be om hjälp och tiden som avsätts till uppgiften är rimlig. 

 

När eleverna beskriver vad de tror att lärarens syfte med responsen är så lyfter många 

av eleverna fram att det handlar om att eleverna ska lära sig av sina fel och misstag. 

För eleverna som läser svenska A handlar syftet främst om färdighetsträning. Det är 

endast hos de som läser svenska B som man kan finna uttalade tankar om innehållets 

betydelse. 

 

Till stor del är deltagarna nöjda med responsens uppbyggnad, några tycker den 

kunde vara tydligare. En del anser att den innehåller för mycket korrigeringar. En 

kombination av skriftlig och muntlig respons lyfts fram som önskvärt och bra av 

flera. 

 

Helhetsbedömningen, med positiv och negativ kritik är det som eleverna ser som 

viktigast att lärarna tar upp i responsen. Desto längre tid eleverna har gått på 

gymnasiet desto större krav ställer de på responsen. 

 

Kommentarer på texterna är viktiga. Responsen har en lärande effekt och det är 

viktigt med positiva kommentarer för att få skrivlust. Processorienterat skrivande är 

och har inte varit så vanligt förekommande under elevernas skolgång. Arbetssättet är 

inget som lockar eleverna. Merparten av eleverna vill få skriva sin text ifred med 

tillgång till muntlig lärarhjälp om man behöver det. 
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Jag frågade eleverna om och vad de gör om de anser att de blivit missuppfattade eller 

felbedömda av läraren. På svaren jag fick kan eleverna delas upp i tre kategorier; de 

som accepterar bedömningen, de som ifrågasätter i det tysta och de som tar en 

diskussion med läraren. 
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6 DISKUSSION 

 

Även om det under intervjuerna har talats om respons från tidigare utbildning så har 

fokus ändå främst hamnat på den undervisning som eleverna har nu. Det är de 

erfarenheterna de har färskast i minnet och därmed är det också det som är lättast att 

referera till. Eleverna i den här undersökningen undervisas av två lärare som har 

ganska lika sätt att ge respons. Bergman-Claeson (2003) beskriver två ytterligheter 

av bedömande svensklärare, den korrigerande normväktaren och den 

kommunicerande responsgivaren. Lärarna här ligger närmast den senare varianten 

det vill säga den kommunicerande responsgivaren. Säkerligen påverkar det resultatet 

som jag kommit fram till. När läraren tar på sig rollen som den kommunicerande 

responsgivaren fungerar hon som en vägledare. Eleverna som intervjuats framhåller 

responsens lärande effekt och stöd för fortsatt skrivande. I stora drag är de positiva 

till den skriftliga responsen. Hade deras erfarenheter istället enbart handlat om 

korrigerande respons hade inställningen till respons sannolikt varit mer negativ. 

Precis som det finns olika lärare och elever finns det säkert mängder med varianter 

på sättet att ge respons och sättet den uppfattas på. Min studie är alltför liten för att 

ge en bred helhetsbild av uppfattningen. Men den kan ge en glimt av hur det kan 

vara.  

 

6.1 Villkoren för uppgiftsskrivandet 

 

I undersökningen tycker de flesta eleverna att lärarna tydligt går igenom hur 

uppgifterna ska göras. Om man inte förstår går det alltid att fråga och då får man en 

bra förklaring på hur man skall göra. Endast tre elever tycker att det kan vara svårt 

att veta hur man skall gå tillväga. Med tanke på det jag läst då jag skulle sätta mig in 

i ämnet så trodde jag att flera elever skulle ta upp språksvårigheten men även 

svårigheten med hur texterna skulle byggas upp. Både Parmenius - Swärd (2008) och 

Wiksten (2006) såg i sina studier att eleverna har svårt att veta vilket språk som 

förväntas av dem. Ingen av eleverna som jag har pratat med har lyft svårigheter med 

att veta hur man ska uttrycka sig. De tre elever som anser att det kan vara svårt att 

veta hur man skall göra uppgifterna talar om strukturen. 

 

”När man missuppfattat vad de sagt då känns det jobbigt” säger en elev och en annan 

talar om samma upplevelse. Det är som om eleverna tar på sig ansvaret för att det 

inte blev som det var tänkt. När det blir fel kan det bero på många olika saker men 

för eleverna blir det ett personligt nederlag. 

 

En elev anser att uppgifterna många gånger är för hårt styrda. Trots att det går att 

uttrycka egna tankar och åsikter så är det inom alltför snäva ramar. Lusten att skriva 

försvinner precis som Dysthe (1996) säger. Eleven berättar om ett tillfälle då det inte 

ens kändes meningsfullt att fullfölja uppgiften. 

  

Efterhand som utbildningen pågår så försvinner de mer omfattande genomgångarna 

för uppgiftsskrivandet eftersom läraren tar för givet att eleverna redan vet hur de ska 

göra menar en av de intervjuade. Dessutom anser hon att det blir alltför mycket 

pappersinformation, exempelvis betygskriterier, kring uppgiften som stör skrivandet. 

Givetvis måste man ta hänsyn till att undervisningstiden är begränsad och att det kan 
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vara svårt för läraren att hinna med allt. Men med vetskapen om att alla är olika vore 

det önskvärt att alla uppgifter presenterades både muntligt och skriftligt för att alla 

skall kunna tillägna sig informationen. Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 2001) 

lyfter fram vikten av att läraren tar hänsyn till elevens behov och förutsättningar. 

   

6.2 Elevernas uppfattning om lärarnas syfte med responsen 

 

Enligt Bergman (2007) fokuserar eleverna mer på innehållet än på 

färdighetsträningen i skrivuppgifterna. De tror att det främsta syftet med uppgiften är 

innehållet och följaktligen borde det då ur elevernas synvinkel vara innehållet 

responsen skulle syfta på. Det stämmer inte överens med det som större delen av 

eleverna i min undersökning upplever vara det viktigaste i skrivuppgifterna om man 

tittar på vad de tror att lärarnas främsta syfte är. Uppfattningen är att lärarnas främsta 

syfte med responsen är att lära dem göra rätt. Det är först i B-kursen som några 

elever tydligt pekar på innehållet. 

 

Man kan få uppfattningen att skolskrivandet för eleverna i min undersökning sker i 

ett auktoritärt expertsystem där det är texternas brister som står i centrum (Parmenius 

- Swärd, 2008) men det stämmer inte med andra kommentarer som eleverna gör om 

respons, vilket vi kommer se längre fram. Det kan vara så att eleverna verkligen 

uppfattar den rättande aspekten som det viktigaste syftet för läraren. Men det kan 

också till viss del vara så att eleverna har svarat lite försiktigt för att det var den 

frågan som inledde intervjuerna. Ibland behövs det en startsträcka innan det friare 

talet kommer igång. 

 

Eleven I säger att oftast vill lärare hjälpa en att utvecklas men det förekommer ibland 

att det verkar som att lärare vill trycka ner en med elaka kommentarer och genom att 

på ett otrevligt sätt ifrågasätta ens kommentarer. Colnerud (2006) talar om lärare som 

brister i kontrollen av sin makt. Eleven är tydligt underordnad läraren, det är läraren 

och skolan som ställt uppgiftskraven på eleven. Att då möta ett försök till 

uppgiftslösning på det viset visar på brist på respekt. I Lpf 94 står det ”Varje elev ska 

möta respekt för sin person och sitt arbete.” (Utbildningsdepartementet, 2001). 

Eleven uttrycker att kommentarer som dem gör att det inte känns så bra nästa gång 

man ska skriva ”då har man ju inte jättemycket självförtroende”. Nystrand (1997) 

säger att lärarens gensvar på texten är av största vikt för elevens skrivutveckling. 

Läraren bör inte ikläda sig rollen som domare över texten utan ska istället visa sitt 

intresse för texten. 

 

6.3 Elevernas syn på responsens uppbyggnad och 

tillgänglighet 

 

Det råder delade meningar kring tydligheten i responsen. Tre elever anser att det 

mycket tydligt framgår vad som är bra och dåligt och vad som bör ändras på. 

Merparten säger att den fungerar bra, undrar man något så kan man alltid fråga. Ett 

par efterlyser mer detaljer och mer hjälp kring det som ska ändras. Bergman- 

Claeson (2003) framhåller att läraren ska vara försiktig med att allt för handgripligt 

gå in i elevtexten med olika bearbetningsinstruktioner Hon menar att läraren fråntar 

eleven nya kunskapsinsikter då problemet redan är löst. Det rådet är säkert bra när 
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det gäller de lite mer vana skribenterna. Men ofta uppstår väl felen för att man inte 

vet riktigt hur man ska göra? Då kan det vara bra att få förslag eller instruktioner på 

hur man kan gå tillväga för att rätta till texten. 

 

Ibland är det svårt att förstå varför texten får det betyg den får säger två elever. I det 

ena fallet verkar det handla om en brist på förklaring till bedömningen. I det andra 

fallet handlar det om en text där eleven upplever att kommentarerna är så positiva att 

betyget känns lågt i förhållande till den respons som givits. Jag tror att det ibland kan 

uppstå en krock då läraren försöker att inte fokusera på elevens brister utan väljer att 

lyfta fram elevens möjligheter (Hundeide, 2003; Bergman-Claeson, 2003). Särskilt 

hos de prestationssvaga som inte är vana vid positiv bekräftelse kan det uppstå för 

höga förväntningar på betyget. Samtidigt som det är viktigt att se till möjligheterna 

för utveckling och kanske särskilt för de prestationssvaga så blir det ett dilemma. 

Först höjer man eleven, sedan sänker man henne. 

  

Trots att de kan se nyttan med korrigeringar så upplever några elever ändå att det blir 

för mycket korrigeringar. ”Det är som att det måste vara något fel, det måste vara 

något som är dåligt.” Kanske skulle det vara önskvärt att istället för att rätta vanliga 

skrivfel ta upp dem till gemensam diskussion för gruppbaserat lärande (Parmenius – 

Swärd, 2008). Frågan är dock om eleven då blir medveten om de skrivfel hon 

vanligen gör själv? 

  

Muntlig respons i samband med den skriftliga är något som uppskattas av dem som 

får det och som önskas av några av dem som inte får det så ofta. Den muntliga 

responsens anses förtydliga det skriftliga innehållet. Här finns en tydlig 

överensstämmelse med Parmenius- Swärds (2008) undersökning där eleverna är 

entydigt positiva till muntlig respons som ett tydliggörande verktyg och en möjlighet 

till dialog. 

 

6.4 Det eleverna vill att läraren tar upp i kommentarerna 

 

Igland (2003) säger när hon talar om begreppet gemensamt bearbetningsprojekt att 

läraren ska vägleda eleven genom att berömma starka sidor, visa på problem och hur 

de kan lösas. Läraren ska vara tydlig och förklarande i sina kommentarer. Det 

stämmer bra med vad deltagarna i min undersökning lyfter fram som viktigt. De vill 

ha en tydlig återkoppling, de vill att både det positiva och negativa i texten ska lyftas 

fram. 

    

Tre elever uttryckte mycket tydligt att de inte vill ha sina stavfel påpekade. Under 

intervjuerna fick jag uppfattningen att de tyckte att det var innehållet som skulle 

kommenteras.  ”I så fall blir det bara streck och så hela tiden” säger en elev. Blir det 

för mycket korrigeringar ser inte skribenten vad som är viktigast (Bergman- Claeson, 

2003). En annan elev menar att stavfelen oftast handlar om slarvfel och det är man 

ändå medveten om själv att man gör. Det är de större sakerna som läraren ska 

fokusera på tycker den tillfrågade. Både Igland (2003) och Bergman- Claeson (2003) 

framhåller att en fungerande respons bygger på att läraren väljer ut vad som är 

viktigast att kommentera. 
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Nästan samma elever som svarade att de tror att lärarens syfte med responsen 

handlar om att visa på rätt och fel säger att de vill få sina fel och misstag korrigerade. 

Det ser ut som att kraven på responsen ökar med utbildningstiden. Kanske kan det 

bero på att relationen till läraren är starkare och systemet är invant. Tryggheten 

skapar ett klimat där eleven vågar ta för sig mer.  

 

6.5 Kommentarernas betydelse 

 

Det råder en samstämmighet hos eleverna om att man vill ha sin text kommenterad. 

Elev F tycker att svenskämnet blivit roligare sedan graden av respons ökat. En annan 

elev pekar på den positiva känslan av att någon ser ens produkt. Mead (1976) säger 

att vi behöver bekräftelse för att skapa bilden av oss själva. Dysthe (1996) säger att 

en av den skriftliga responsens poänger är att den är en återkommande källa till 

bekräftelse. I klassrummet finns det oftast inte tid för de enskilda möten man skulle 

kunna önska. Därför menar hon att den skriftliga responsen är en utmärkt hjälp för 

att kunna ge eleverna den uppmärksamhet dem behöver. Under min 

verksamhetsförlagda utbildning är den skriftliga responsen en av de saker som jag 

uppskattat att skriva, just för att kunna ge den uppmuntran som det oftast aldrig finns 

möjlighet till i klassrummet. 

 

Hos alla människor finns en möjlighet att utvecklas. Positiv bekräftelse öppnar 

motivationsviljan. En av lärarens viktigaste uppgifter är att stötta eleverna i den 

utvecklingen (Hundeide, 2003). Precis som hos eleverna i Bergman-Claesons (2003) 

undersökning tycker de tillfrågade eleverna som jag intervjuat att positivt beröm är 

viktigt för att motivera dem till fortsatt skrivande. Detta är i sig inget förvånande 

resultat men det är intressant att det finns en så pass stark gemensam syn på hur 

viktiga de positiva kommentarerna är. En intressant upptäckt är att alla elever som 

läser Svenska A betonar de positiva kommentarerna som viktiga för fortsatt 

skrivutveckling. Det är samma elever som lyft fram den korrigerande aspekten både 

vad gäller lärarens syfte med responsen och vad man vill att läraren kommenterar. 

Kanske behöver det inte vara så att uppfattningarna motsäger varandra men svaren 

kan också bero på hur frågorna ställts. 

 

Respons som visar på tilltro till eleven och intresse för henne, med specifikt beröm 

och råd är en förutsättning för skrivutveckling (Dysthe, 1996). I slutkommentarerna 

som många elever lyfter fram som viktiga ger läraren sin syn på textens styrka och 

svagheter. Där kommer ofta uppmuntrande ord och tips om hur man kan gå vidare. 

  

Flertalet av de intervjuade framhåller responsens lärande aspekt och dess funktion 

som vägledare för fortsatt skrivning. Detta går stick i stäv med den syn som 

dominerar inom skrivforskningen, där man menar att den är för diffus och ytlig för 

att ha en vägledande funktion. Istället framhåller man den processorienterade 

skrivningen och skönlitterär läsning som främsta kunskapskälla för fortsatt 

skrivutveckling (Igland, 2003; Bergman- Claeson, 2003). 

 

Eleven G har ett eget förhållande till responsen. Hon säger ”Om jag inte håller med 

om det så tar jag inte in det överhuvudtaget.” När hon säger det drar jag paralleller 

till Aspelin (1999) och hans teori om det sociala bandet. När det tänjs eller brister 

kan man reagera på olika sätt. Jag vet inte vilket som är bäst. Å ena sidan kan det 
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ibland vara bra att anpassa sig, men att gå sin egen väg som hon väljer att göra 

signalerar om en styrka. Den här eleven har ändå en tilltro till sin egen förmåga. Hon 

kommer inte att böja sig utan behålla sin unika stil. Det kan vara bra men hur går det 

då med skrivutvecklingen? Utvecklar hon sin egen stil och hur fungerar den? Men 

om hon valt att anpassa sig efter lärarens krav vad utvecklar hon då? Det bör ändå 

vara ett sundhetstecken att inte underordna sig den auktoritet som Giddens (1999) 

säger att läraren kan sägas stå för.  

 

6.6 Dialog kring texten 

 

Eleverna har inte någon större erfarenhet av processorienterat skrivande. Idèen 

tilltalar inte eleverna nämnvärt. Dels vill de få skriva sin text ifred och inte bli störda 

i sin tanke på hur texten ska se ut och dels tror de att processen blir för omfattande 

och tar för lång tid. De föredrar att skriva på vanligt sätt och ha möjlighet att rådfråga 

läraren under tiden man arbetar. Åsikterna kan bero på att det alltid finns ett 

motstånd mot att prova på något nytt. Men även de som använt sig av modellen eller 

som provat på det processorienterande skrivandet är negativt inställda. Resultatet är 

värt att uppmärksamma då det processorienterade skrivandet är en företeelse som 

ligger i tiden och ofta lovordas i forskningen. 

 

Uppstår det frågor kring uppfattningar och bedömningar som läraren gör av texten? 

Hur hanterar man det? Två av eleverna ser inte någon anledning att ifrågasätta, de 

förlitar sig till lärarens förmåga att vara rättvis. De anpassar sig till lärarens roll som 

expert (Bachtin, 1981; Giddens, 1999). Några säger att man blir besviken ibland men 

ifrågasätter för den skull inte läraren utan accepterar bedömningen (Parmenius- 

Swärd, 2008). Några ifrågasätter i det tysta men skulle inte ta en diskussion med 

läraren. Endast ett par elever tycker att det är en självklarhet att ta en diskussion. 

Texten är deras och då måste de få försvara den.  

 

6.7 Slutsatser och förslag på fortsatt forskning 

 

Skriftlig respons är ett uppskattat inslag i undervisningen. Eleverna framhåller dess 

vägledande funktion och de positiva kommentarernas betydelse för 

skrivutvecklingen. Det förekommer inslag av muntlig respons men eleverna 

efterlyser ännu mer av den varan. Den rådande uppfattningen är att skriftlig respons 

kombinerad med muntlig respons förtydligar och skapar en verklig dialog kring 

texten. Någon efterlyser samma form av respons i alla ämnen. En undersökning av 

hur responsen ser ut i andra ämnen och vilka möjligheter som finns att förverkliga 

det skulle vara intressant. 

 

Flertalet elever framhåller lärarnas tydlighet och noggrannhet när de beskriver hur 

skrivuppgifterna ska göras och hur responsen ser ut. Ett mindre antal efterlyser dock 

mer stöd och tydligare beskrivningar. Det är viktigt att inte glömma bort att tillvarata 

allas intressen. Min uppfattning under intervjuerna har varit att de är de som är lite 

tystare och har lite svårare att ta plats i klassrummet som efterlyser mer stöd. Hur kan 

man tillvarata deras intressen på bästa sätt? 
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Vid flera tillfällen framkommer det hur viktigt det är för eleverna att ha en bra 

relation till läraren, det gör att man vågar fråga. De flesta tycker också att det finns 

goda möjligheter till att samtala med läraren och ställa frågor. Men när det kommer 

till frågan om man kan diskutera det som inte känns rättvisande när det gäller 

bedömningar så är det endast två som uttryckligen anser att det är en självklarhet. En 

undersökning som förtydligar vem som anser sig ha rätten till den skrivna texten 

skulle kunna vara en möjlig undersökning. 

 

Slutligen efterlyser jag mer nyanserad forskning av det processorienterande 

skrivandet där man inte bara tittar på kunskaperna och utvecklingen som eleven 

tillägnar sig, utan också vad som händer med elevens intentioner och hur texten 

styrs?  
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TACK! 

Jag vill tacka lärare och elever som har ställt upp på att delta och därmed möjliggjort 

min undersökning! 
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BILAGA 1 
 

Huvudfrågor som intervjuerna utgått från 

 

Vad tror du att läraren har för syfte med responsen? 

 

Hur pass tydliga är lärarens skrivna kommentarer? 

 

Lägger du vikt vid kommentarerna? På vilket sätt? Om inte, varför? 

 

Vad vill du att läraren kommenterar i din text? 

 

Vad tycker du är viktigt att läraren lyfter fram? 

 

Är bedömningen rättvisande? Känner du dig rätt tolkad? Finns det möjlighet att få 

försvara sin text? 

 

Vilka möjligheter finns det till samtal kring texten och responsen? 

 

Hur ser förhållandet ut mellan korrigeringar och återkoppling? 

 

Hur ser uppgiftsbeskrivningarna till skrivuppgifterna ut? 

 

Vad lär du dig av skrivandet i svenskämnet? 

 

Hur har skrivuppgifter och respons sett ut i tidigare svenskundervisning? 

 

Erfarenheter och upplevelser av processorienterad skrivning? 

 

Andra tankar kring skrivuppgifter och respons?  

   


