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Abstract 

English title: Another Point of View 

The aim of this study is to find traces of learning in the process of peer response. This is explored by 

investigating the experiences expressed by the students and their work of transforming criteria into peer 

response questions. An analysis is also made of which criteria they focus on in their feedback. A close-up 

study of the meeting between the student, the response group and the text has been made consisting of 

three students and their groups. The teacher has ranked the groups from her expectations of their 

performances. Analytical tools are the criteria themselves, metalanguage (Hansson 2001) and local and 

global text levels (Hoel 2001).  

The theoretical framework is taken from Ewa Bergh Nestlog and her thesis from 2012. Based on 

systematic functional linguistics, critical discourse analysis and a dialogical conception of language she 

presents a transaction cycle. The transaction cycle explains the connection between metaunderstanding, 

the production and the reception of texts, and it is used in this study for understanding peer response. 

The study explores how Swedish students in upper secondary school make meaning in peer 

response. Eighteen students aged 16–17 have digitally been receiving and providing feedback in groups 

of three while writing an argumentative text. All the students are following a theoretical curriculum. 

Sources for the material are various written texts by the students. The data analysed consists of the 

students’ questions to the criteria, their feedback comments on Google Drive and their self-evaluations.  

The analysis of the self-evaluations shows that receiving and giving feedback helps the students to 

use a metaperspective while writing and editing their own texts. The students describe how the teaching 

activities and materials focusing on structure in text have helped them to focus on structure when giving a 

response. This is confirmed by the analysis of the feedback which shows that the students in their 

comments give critical and concrete feedback on structure using an adequate language. The results 

indicate that the chosen focus of teaching activities influences the focus of the students’ response and 

writing. The results also indicate a need for more teaching activities concerning grammatical terms. The 

close-up study shows that the students in the groups highly valued by their teacher have an ability to 

adjust their feedback according to both the text and their peers. The group less valued by their teacher 

gives very little response and the students do not participate in the self-evaluation.  
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1 Inledning 
Den kursutformade gymnasieskolan är en mångfasetterad verksamhet där ungdomar 

skaffar sig en utbildning för att sedan som unga vuxna gå ut i livet – en del förberedda 

för steget in i yrkeslivet, andra studieförberedda för högskola eller universitet. Tempot 

är snabbt, och varje avslutad kurs ger ett betyg som oberoende av senare prestationer 

hamnar i examensbeviset. På så sätt finns i själva verksamheten och dess praktik en 

spänning mellan kunskapsinhämtning och betyg, mellan process och produkt. Det är 

inte alltid självklart att det finns tid, ork och mod att tillsammans med andra prova nya 

vägar, som i och för sig på sikt kan leda till utveckling, men just för stunden kan synas 

leda vilse eller ta onödig kraft. 

Min lärarerfarenhet och min utgångspunkt i denna studie är att det ändå hos varje 

elev finns en vilja att i dialog med andra lära nytt och utvecklas – att skapa mening. Min 

utgångspunkt är också att det är lärarens uppgift att ge stöd åt och skapa en miljö där 

sådant meningsskapande kan äga rum. Ett sätt att skapa en sådan miljö kan vara att göra 

eleverna till varandras resurser i det som brukar kallas kamratrespons, som kan an-

vändas på olika sätt i olika ämnen. I ämnet svenska kan kamratresponsen utformas så att 

elever ger respons på varandras texter som ett led i skrivprocessen på vägen till färdig 

text. Under mina senare år som lärare har jag till största delen undervisat på studieför-

beredande program, och jag har provat att på olika sätt låta elever ge respons på varand-

ras texter. I utvärderingar har eleverna efteråt varit positiva till kamratrespons, men hos 

mig har det funnits kvar en nyfikenhet och undran över vad eleverna egentligen gör och 

lär sig när de ger varandra respons. Just detta handlar denna studie om. 

 

1.1 Bakgrund och begrepp 
I styrdokumenten för gymnasieskolan finns stöd för att arbeta med olika typer av re-

spons och textbearbetning. I ämnesplanen för svenska anges i syftet: ”Undervisningen i 

muntlig och skriftlig framställning ska ge eleverna tillfälle att värdera andras muntliga 

framställningar och texter samt bearbeta sina egna muntliga framställningar och texter, 

efter egen värdering och andras råd” (Skolverket 2011). På de studieförberedande pro-

grammen ingår i gymnasiearbetet att opponera på någon annans arbete.  

Något som aktualiserar kamratrespons är också dess plats i det forskningsområde 

som kallas formativ bedömning och som idag har stort genomslag i skolan, vilket märks 

i det utbud av fortbildning som erbjuds lärare. Formativ bedömning lyfts även fram som 

en framgångsfaktor av Skolinspektionen i rapporten Framgång i undervisningen (2010). 
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En annan benämning är bedömning för lärande, och i sin bok med just titeln Bedömning 

för lärande sammanfattar Christian Lundahl (2010) forskningsområdet: ”De nya be-

dömningsforskarna intresserar sig i synnerhet för undervisningsprocesserna, för lärarens 

betydelse för elevernas lärande men också för återkopplingens eller feedbackens cent-

rala roll i allt lärande” (2010:45). En strategi inom bedömning för lärande är att göra 

eleverna till varandras resurser, och här är kamratrespons ett centralt inslag.  

Att undersöka kamratrespons kan vara att undersöka just feedbackens roll i 

lärandet och undervisningsprocesserna runt det. Gustaf Skar (2013) diskuterar i anslut-

ning till sin forskningsöversikt av skrivbedömning som föremål för svenskdidaktisk 

forskning förhållandet mellan skrivforskning och bedömningsforskning. Hans slutsatser 

blir att bedömningsforskning ”undersöker och problematiserar alla delar som har med 

mätning av skrivförmåga att göra” (a.a.:9) och ”att bedömningen inte har huvudrollen” 

(a.a.:9) i skrivforskningen. I min studie är det elevernas respons som del av skrivandet 

som står i fokus snarare än respons som del av bedömningsprocessen. Därför blir mitt 

teoretiska perspektiv inte bedömningsforskning utan skrivforskning.   

Begreppet meningsskapande är centralt i uppsatsen. Det syftar här på hur elever 

skapar mening – förståelse, lärdomar och insikter – för sig själva och andra när de 

tänker, talar, lyssnar, skriver och läser för sig själva och tillsammans med andra (jfr 

Bergh Nestlog 2012:7f och 35).   

Även kamratrespons är ett centralt begrepp. Att låta elever arbeta med kamrat-

respons är att ge utrymme för skrivprocessen och  kollaborativt lärande. Elever på 

studieförberedande program är emellertid ofta mer fokuserade på produkten och det 

individuella resultatet i form av betyg (se t.ex. Randahl 2014). Ett sätt att möta eleverna 

i detta är att arbeta med kriteriefokuserad respons, vilken ”syftar till att utveckla den 

konkreta texten enligt vissa textkriterier – därmed på längre sikt att utveckla skribentens 

textkompetens och bedömningsförmåga i förhållande till vissa textnormer” (Hoel 

2001:109). 

    

1.2 Syfte och frågor 
Syftet med denna studie är att undersöka det meningsskapande som sker när gymnasie-

elever på studieförberedande program genomför kriteriefokuserad kamratrespons som 

en del i en uppgift att skriva en debattartikel.  
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När jag undersöker meningsskapandet i responsarbetet är den övergripande 

frågeställningen: Vilka spår av lärande framträder i denna studie av elevernas respons-

arbete? För att besvara den utgår jag från följande forskningsfrågor: 

   

1. Vilka upplevelser och erfarenheter lyfter eleverna fram när de skriver om sitt 

responsarbete?  

2. Hur formulerar eleverna frågor till responsmall utifrån bedömningskriterierna 

och vilka aspekter av kriterierna fokuseras i deras responskommentarer?  

3. Vad kan sägas om mötet mellan elev, responsgrupp och text?  

Responsarbete betraktas i studien som en del av skrivandet och en medvetandegörande 

process som innefattar att ge och ta emot respons. En förutsättning för att kunna ge 

respons på andras texter samt värdera sin egen text och andras råd verkar vara förmågan 

att inta ett metaperspektiv och att ha metaförståelse för både process och produkt (se 

t.ex. Hoel 2001:52 och 57). Jag undersöker vad som händer med elevernas lärande i 

denna process. Därmed utelämnar jag vissa andra perspektiv, som till exempel vad som 

händer med elevernas texter i form av redigeringar och slutprodukt.  

 

1.3 Forskningsbakgrund  
I detta avsnitt presenterar jag ett urval av socialt inriktad skrivforskning med skolfokus 

som är relevant för mitt syfte och mina forskningsfrågor.  

Hur elever på naturvetenskapligt och estetiskt program kan uppleva och hantera 

skrivaktiviteter och skrivandets villkor i svenskämnet på gymnasieskolan, belyses av 

Suzanne Parmenius Swärd (2008). Med syfte att synliggöra motsättningar och di-

lemman som handlar om skrivande analyserar hon elevernas muntliga och skriftliga ut-

sagor om uppsatsämnen och instruktioner, skrivandets villkor och hur eleverna upplever 

lärarens bedömning. Hennes studie visar att eleverna på olika sätt har svårt att hantera 

de implicita krav som ligger i uppsatsämne och instruktioner. Eleverna har svårt att se 

vad som leder till framgång, och de lämnar ifrån sig texter som bygger på vad de tror att 

läraren förväntar sig. Även när kraven förstås av eleverna kan de inte alltid hantera dem. 

Ibland väljer elever bort de formella kraven, eftersom de vill skriva om något som 

engagerar och därför låter innehållet gå före. Parmenius Swärd visar också vad som 

händer då dessa ofta ambitiösa elever väljer uppsatsämnen som ställer krav på både en-

gagemang och specialistkunskaper. Arbetet på den globala nivån – fakta, genrekrav, 
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struktur etc. – tar så mycket kraft att de förlorar greppet om uppgiften och upplever 

situationen som övermäktig.  

Svenskspråkiga gymnasielever i Finland ger hos Annette Kronholm-Cederberg 

(2009) sin bild av lärarrespons: den är normativ och bristfokuserad, den tenderar att 

glida ner i texttriangeln och den ges alltid på färdiga texter. Kronholm-Cederberg 

jämför lärarresponsen med den nätkultur eleverna är infödda och uppfostrade i och som 

är interaktiv och erbjuder omedelbar respons – hennes didaktiska slutsats blir att före-

språka elektronisk respons där både lärare och kamrater släpps in.  

Ann-Christin Randahl (2014) undersöker gymnasieskribenters skrivprocesser när 

de skriver i fysikämnet och svenskämnet. Eleverna upplever att skrivandet i de olika 

ämnena skiljer sig åt – i fysiken är innehållet viktigast, skrivuppgifterna erbjuder en 

fastare struktur och under skrivandet utvecklas framförallt förståelse, medan i svenskan 

är språket viktigast, skrivuppgifterna ger utrymme för personligt engagemang och det 

som utvecklas är framförallt det individuella uttrycket. Hon finner också likheter i elev-

ernas skrivprocesser och drar slutsatsen att erfarna gymnasieelever skriver rekursivt och 

parallellt hanterar globalt och lokalt textfokus.  

När 15- och 16-åriga norska elever i grundskolan väljer uppsatsämne i sitt exa-

mensprov i norska väljer de i mycket högre grad berättande ämnen än utredande och ar-

gumenterande, vilket Kjell Lars Berge visar i den sjätte studien i KAL-projektet (2005). 

Kvalitetsnivån bland de utredande och argumenterande texterna är också mer ojämn än 

bland de berättande. De argumenterande texterna har oavsett kvalitetsnivå färre drag av 

offentliga debatterande texter än vad de berättande texterna har drag av offentlig 

skönlitteratur. När eleverna skriver argumenterande texter har de svårt att använda 

kunskaper utanför sina egna erfarenheter, och när de använder det material som ges vid 

provtillfället är det oftast genom ogenomtänkt citering. För strukturen i de argu-

menterande texterna har Berge svårt att urskilja några typiska drag. Många av texterna 

förefaller skrivna enligt infallsprincipen och består av deltexter i texten.  Berges slutsats 

är att studien bekräftar tidigare studier som visar att argumenterande texter kräver en 

hög grad av mognad hos skribenten, men han menar också att det är en slutsats som 

måste sättas i ljuset av att det i norsk grundskola är berättande skrivande som dominerar 

och att en förklaring till bristerna i de argumenterande texterna kan vara bristande 

undervisning. 

Att det finns en koppling mellan elevers förmåga att skriva argumenterande och 

den undervisning de får påvisas av Ewa Bergh Nestlog (2009) i hennes undersökning av 
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mellanstadieelevers skrivande. Hennes resultat visar att det i högre grad är undervis-

ningen, och hur den struktureras för att stödja elevernas skrivande, som är avgörande för 

hur de lyckas skriva argumenterande text än deras ålder. 

Torlaug Løkensgard Hoel (2001) har ägnat mycket forskning åt kamratrespons 

som ett sätt att stödja elevers skrivande. De tendenser hon ser hos elever med hög text- 

och skrivkompetens är att de ger fler responser på globala textnivåer, att deras respons 

oftare är konkret och precis och att de ser flera möjliga lösningar på en skrivuppgift. Ut-

märkande för responsgruppernas samtal är det utforskande talet – att eleverna prövar 

idéer, utmanar och möter varandras tankegångar – och att det förekommer flera meta-

språkliga inslag.  

Fredrik Hansson (2008) undersöker hur gymnasielever i gruppsamtal analyserar 

en text. Han finner att de visar engagemang och tar upp flera relevanta aspekter av tex-

ten. Däremot använder eleverna inte mycket metaspråk utan talar istället med vardagliga 

begrepp och hänvisar till textens kontext och sina egna erfarenheter. När de gör iakt-

tagelser om det språkliga i texten, uttrycker de värderingar istället för att använda meta-

språkliga begrepp.   

 

2 Teoretisk ram   
Den teoretiska utgångspunkten för min undersökning är att elevernas responsarbete 

betraktas utifrån den sociokulturella teorins antagande att allt språkbruk ingår i olika 

kontexter och verksamheter och utifrån dialogismens syn på alla yttranden som rela-

terade till varandra (Blåsjö 2010). Den mer precisa teoretiska ramen för mitt analys-

arbete är hämtad från Bergh Nestlogs doktorsavhandling Var är meningen? (2012). I 

detta avsnitt kommer jag först att redovisa hur dialogismen påverkar synen på kamrat-

respons. Därefter presenterar jag Bergh Nestlogs teori och analysmodell och hur jag 

kommer att använda denna modell.  

När Olga Dysthe (1996) talar om det flerstämmiga klassrummet utgår hon från 

Bachtins tankar om dialogen: ”När ett antal elever samtalar i klassrummet, skapas en 

mångfald av stämmor i kombination med lärarens, lärobokens och eventuella andra 

texters röst” (a.a.:68). I flerstämmigheten ligger en inlärningspotential, men det räcker 

enligt Dysthe inte med att flera röster hörs för att den ska utnyttjas utan det krävs en 

dialog: 
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När rösterna ställs mot, motsäger eller ömsesidigt kompletterar varandra, har de en 

dialogisk interaktion med varandra. Konceptuell förändring är enligt Bakhtin beroende av 

en dylik sammanställning av röster, av denna kamp mellan motstridiga positioner och av de 

kopplingar som skapas genom dialog mellan dem. (a.a.: 69) 

 

Dialogen är i centrum också hos Torlaug Løkensgard Hoel (2001) när hon betraktar re-

sponsarbete ur en dialogistisk synvinkel. Hon ser inte responser och responsgrupper i 

första hand som en stöttning (scaffolding) att ta bort när skribenten klarar av att själv 

föreställa sig sin mottagare, utan hon menar att ”de utgör en integrerad del av själva 

skrivhandlingen. [---] Dialogen inom gruppen blir en process där eleverna tillsammans 

skapar mening och bygger kunskap” (a.a.:19). 

I min undersökning utgår jag från att kamratrespons kan bidra till ett flerstämmigt 

klassrum såsom Dysthe (1996) beskriver det, och jag betraktar liksom Hoel (2001) elev-

ernas responser som en del av skrivandet där de skapar mening.   

Bergh Nestlog (2012) undersöker elevtexter och undervisningspraktiker i grund-

skolans årskurs 4–6 och det meningsskapande som sker där. En slutsats är att även unga 

elever kan åstadkomma texter med god struktur och som uppfattas som lyckade av både 

dem själva och deras lärare, om de får en undervisning som är inriktad på övergripande 

textstruktur. Bergh Nestlog undersöker också hur eleverna kan tala om sin text, och 

slutsatsen blir att elever kan tala om både innehåll, funktioner och strukturer i texterna. 

Bergh Nestlog sammanfattar:  

 

Produktion och reception av text är aktiviteter som ingår i meningsskapandet och kan 

kopplas till metaförståelsen av att skriva och läsa texter. Produktion, reception och 

metaförståelse ses här inte som åtskilda kompetenser, utan de tre tillsammans bidrar till 

meningsskapandet i text. (Bergh Nestlog 2012:259) 

 

Detta samband mellan produktion, reception och metaförståelse är utgångspunkten för 

denna studie. För att beskriva sambandet lanserar Bergh Nestlog nedanstående bild – en  

transaktionscirkel: 
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Figur 1. Transaktionscirkeln (Bergh Nestlog 2012:56) 

 

Bergh Nestlog förklarar transaktionerna som meningsskapande processer som sker i 

dialog, i samtal, med andra eller med sig själv. Hon utgår från dialogismen och menar 

att även om inte andra kan se att samtal har ägt rum har den yttre omgivningen på något 

sätt kommunicerat med personen. Elevernas texter betraktar hon som ett resultat av 

transaktioner.  

I denna studie kommer jag att använda transaktionscirkeln som ett sätt att förstå 

och beskriva vad som sker under responsarbetet. Genom att ge och få respons rör sig 

eleverna runt i transaktionscirkeln, utvecklar sin metaförståelse, sin textproduktion och 

textreception. Både elevernas responskommentarer och texter är resultatet av transak-

tioner. Så förklarar transaktionscirkeln responsarbetet som en medvetandegörande pro-

cess och en del av skrivandet.  

Definitionen av begreppet transaktion lånas således från Bergh Nestlog och kan 

även uttryckas som ”tankeprocesser som pågår vid ett visst tillfälle” (2012:8). För-

hållandet mellan begreppet meningsskapande och begreppet transaktion definieras som 

att meningsskapande ”avser en process som omfattar effekten av transaktioner” (a.a.:8).  

Med koppling till den kritiska diskursanalysen placerar Bergh Nestlog trans-

aktionscirkeln i de olika diskursdimensionerna: 
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Figur 2. Diskursdimensioner och elevers transaktioner (Bergh Nestlog 2012:48) 

 

Den diskursiva praktiken kopplar samman text med den sociala praktiken och består i 

skolan av undervisningen och ”utgörs av en mängd texter samt transaktioner i texter om 

texter och texter om praktiker” (Bergh Nestlog 2012:49). Den sociala praktiken utgörs 

av de förväntningar, kulturella och sociala, som påverkar den diskursiva praktiken och 

texten. Bergh Nestlog bygger sitt resonemang på Fairclough (1992), och hon utgår från 

en tolkning där elevtexter även kan ingå i andra sociala praktiker än skolans. Både 

ämnesmässigt och genremässigt kan undervisningen hämta förväntningar och krav från 

andra sociala praktiker som till exempel facktexter och journalistiska texter men även 

pedagogiska strömningar och politiska texter i form av styrdokument: ”Med andra ord 

kan man säga att skolans diskursiva praktiker ingår i en mängd sociala praktiker och 

vice versa” (a.a.:48). 

När transaktionscirkeln placeras i Faircloughs modell av de tre diskursdimension-

erna möjliggörs en kritisk analys av de maktförhållanden som finns inlagrade i den 

diskursiva praktiken (Winther Jørgensen & Phillips 2000:79, Fairclough 1992:86ff). 

Förhållandet mellan diskursiv praktik och social praktik är dialektiskt: ”Den under-

liggande premissen är att diskursiv praktik både speglar och aktivt bidrar till social och 

kulturell förändring” (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Den diskursiva praktiken 

medierar relationen mellan text, talad och skriven, och den sociala praktiken (a.a.:75). I 

min studie och analys kommer jag att utgå från Bergh Nestlogs placering av trans-

aktionscirkeln i diskursdimensionerna för att kunna belysa och tala om förhållandet 

mellan elevernas responsarbete i texterna, den diskursiva praktiken och de sociala 

praktikerna – utan att för den skull göra anspråk på en fullständig kritisk diskursanalys.  

 Bergh Nestlog utgår i sin avhandling från systemisk-funktionell grammatik och 

Halliday (1978) där ”texter kan betraktas utifrån sina ideationella, interpersonella och 
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textuella metafunktioner” (Bergh Nestlog 2012:34). De tre metafunktionerna är inne-

boende egenskaper hos språket och verkar alltid samtidigt i text för att uttrycka idéer 

och erfarenheter, skapa relationer och ge struktur och logisk form (Halliday 1999). Den 

systemisk-funktionella grammatiken är omfattande, och jag kommer enbart att använda 

den beskrivna triadiska textsynen. Det finns en konsekvens i detta då även Faircloughs 

diskursdimensioner vilar på en funktionell syn på språk (Fairclough 1995). Praktiskt 

och analytiskt kommer jag att koppla de tre metafunktionerna till analysen av elevernas 

responskommentarer och den bedömningsmatris de använder.   

 

3 Material och metod 
I detta kapitel beskriver jag först undersökningsgruppen och skrivuppgiften och därefter 

det insamlade materialet. Det sista avsnittet presenterar metodiska utgångspunkter och 

centrala begrepp. 

 
3.1 Undersökningsgruppen 

Min studie är genomförd i en klass som går andra året på gymnasiet på en kommunal 

skola i en mellanstor kommun. Klassen är främst vald för att den är tillgänglig för mig. 

Jag är lärare på skolan men undervisar inte klassen. I lärarens terminsplanering av 

klassens undervisning fanns tidsutrymme att utföra ett lämpligt skrivprojekt med re-

sponsarbete. Läraren tackade ja till att delta i undersökningen. Hon och jag har tidigare 

samarbetat.   

Klassen består av 19 elever där 14 av eleverna går naturvetenskapligt program och 

5 tekniskt program. Eleverna har utgjort en klass sedan årskurs 1 men läser på grund av 

sina olika programtillhörigheter endast vissa ämnen tillsammans – ett sådant ämne är 

svenska.  

I klassen har 3 elever annat modersmål än svenska, men de har valt att läsa 

svenska enligt kursplanen för svenska och inte svenska som andraspråk, vilket är en 

möjlighet på skolan. Klassen har en förhållandevis jämn könsfördelning med 8 flickor 

och 11 pojkar. 

Min studie är inte sociolingvistisk. Programtillhörighet, annat modersmål än 

svenska och könsfördelning har jag beskrivit här för att ge en bild av klassen och under-

sökningens sammanhang. I stort måste klassens elever betraktas som erfarna skribenter. 

I likhet med Randahl (2014) utgår jag då inte i första hand från deras ålder utan från att 

de har lång ”erfarenhet av att hantera skrivuppgifter inom skolans ram” (a.a.:36). 
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Majoriteten av eleverna i undersökningen går på ett program som kräver höga 

intagningspoäng, och klassen har när undersökningen sker klarat av hälften av den sam-

lade svenskundervisningen på gymnasieskolans studieförberedande program.  

Innan läraren startade skrivprojektet informerade jag muntligt eleverna om under-

sökningens syfte och genomförande, och de hade möjlighet att ställa frågor. De, och i de 

fall eleverna var omyndiga även deras vårdnadshavare, fick samma information skrift-

ligt i ett brev där jag också garanterade eleverna anonymitet. Alla elever returnerade 

brevet; 18 elever med ett skriftligt godkännande för deltagande och 1 elev med ett avbö-

jande. Den elev som tackade nej till att delta är ändå med i klassens arbete men finns 

inte med i mitt material.  

 

3.2  Skrivuppgiften 
Skrivuppgiften var en debattartikel under temat kost, träning och hälsa. Läraren bestäm-

de temat, men varje elev förväntades formulera en egen tes. Debattartikeln skulle base-

ras på minst två skriftliga källor, varav minst en från en samling av tio artiklar som lära-

ren tillhandahöll. Enligt instruktionen skulle debattartikeln skrivas med syftet att vara 

publicerbar i en dagstidning, och den fick omfatta 600–900 ord. I uppgiften ingick 

också att i responsgrupp och digitalt ge respons på andras texter. 

 

3.3 Responsgrupperna 

Läraren delade in klassen i sex responsgrupper med tre elever i varje grupp, en grupp 

med fyra. Eftersom trygghet är en betydelsefull faktor för att få responsgrupper att 

fungera var tryggheten en huvudprincip vid indelningen. En annan princip var att grupp-

medlemmarna skulle ligga på liknande nivå prestationsmässigt men ha olika styrkor och 

svagheter som skribenter. Förhoppningen var att de då skulle kunna anta komplemen-

tära roller i arbetet (Hoel 2001).  

 

3.4 Aktionsforskning 
Som lärare har jag mångårig erfarenhet av just den typ av elevgrupp och skolmiljö som 

jag genomfört min undersökning i. Det finns fördelar med denna förtrogenhet. Den 

främsta är kanske tillgängligheten – att det är lätt att få komma in i någon annans 

planering, undervisning och klassrum. En annan är kunskapen om de villkor och struk-

turer som gör att allt inte alltid blir som det var tänkt. Den tysta kunskap som gör det 

möjligt att läsa av och tolka kulturer och stämningar är ett annat exempel. Samtidigt kan 
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denna förtrogenhet innebära en nackdel. Alltför hemtama villkor och strukturer kan bli 

osynliga. Den tysta kunskapen kan övergå till förutfattade meningar som leder till alltför 

långtgående slutsatser.  

I min undersökning har jag använt min förtrogenhet och kunskap till att delvis gå 

in och aktivt påverka och delta i undervisningen för att sedan studera och utvärdera re-

sultatet. De val jag vid dessa tillfällen gjort har samtidigt tagit sin utgångspunkt i forsk-

ning om skrivande och respons. Studien har därför inslag av aktionsforskning vars cent-

rala moment är att ”som praktiker ställa frågor till praktiken, iscensätta en aktion, följa 

processen systematiskt samt reflektera över vad som sker” (Folkesson Lang 2014). Där-

emot har den aktion som iscensatts inte varit en del av ett större kollektivt sammanhang 

där resultaten diskuterats och utvärderats för att leda till en reviderad plan och en ånyo 

iscensatt aktion (a.a.). 

När skrivuppgiften planerades hade klassens lärare redan en idé som omfattade 

tema, skrivuppgiftens utformning och användandet av en specifik lärobok. Det jag på-

verkade i planeringen var arbetet med kamratrespons i responsgrupper och använd-

ningen av Google Drive. Vid ett tillfälle gick jag tydligt in i undervisningen och genom-

förde en lektion om responsarbete.  

 

3.5 Beskrivning av materialet 
Materialet är insamlat under de tio första veckorna av vårterminen 2015. Tidsperioden 

kan tyckas kort men är betingad av den snabba verklighet som det kursutformade gym-

nasiet är. Genom att göra strategiskt valda nedslag för materialinsamling har jag fått ett 

material som trots den korta tidsperioden kan användas för att undersöka en process 

över tid.   

Materialet är huvudsakligen skriftligt. Då inslagen av aktionsforskning är att sätt 

att använda praktikerns förtrogenhet är valet att mestadels samla in skriftligt material ett 

sätt att skapa distans. Genom att låta elevernas röster träda fram skriftligt och för mig 

utan ansikte kan jag lättare betrakta från ett utifrånperspektiv. Vid ett tillfälle har jag, 

som beskrivits tidigare, deltagit i klassrummet under en hel lektion, och då förde jag 

delvis under lektionen, delvis direkt efteråt anteckningar över de observationer jag 

gjorde. I fokus för mina observationer stod hur eleverna tog sig an uppgiften de fått och 

hur grupperna arbetade.  

Eleverna har i sina texter aldrig varit anonyma för mig utan alltid skrivit ut sina 

namn. Några texter har producerats i grupp, och då har hela gruppen stått som avsändare 
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för texten. Eftersom en elev avböjt att medverka i undersökningen använder jag inte 

texter producerade av den elevens responsgrupp. 

Det skriftliga materialet kan delas upp i fyra delar från fyra olika tidpunkter i 

processen: 

3.5.1 Elevernas frågor till bedömningskriterierna  

I den instruktion som eleverna fick till skrivuppgiften presenterades också de aktuella 

bedömningskriterierna. Under den lektion som handlade om responsarbete och som 

ägde rum innan eleverna påbörjade själva skrivandet, fick eleverna i sina respons-

grupper under cirka 30 minuter läsa och diskutera bedömningskriterierna. Deras uppgift 

var att i punktform med frågor skriva ner förslag till innehåll i en responsmall. 

 

3.5.2 Elevernas responskommentarer i Google Drive 

Jag gjorde valet att låta eleverna skriva sina texter och ge varandra respons i Googles 

molntjänst och ordbehandlingsprogram Google Drive. Ett tungt vägande skäl är att tek-

niken möjliggör tillgång till ett detaljerat material. Från ett didaktiskt perspektiv kan 

tekniken bidra till kollaborativt skrivande och en omedelbar och samtidig respons.  

En förutsättning för att kunna använda tjänsten är att man har ett Google-konto, 

vilket alla elever i klassen redan hade. Endast en elev uttryckte särskilt önskemål om att 

få skriva i det för honom mer bekanta Word, men det är möjligt att det fanns fler elever 

som egentligen hade föredragit det. För dessa elever kan den nya tekniken eventuellt ha 

tagit onödig kraft och energi. En nackdel med mitt val att låta eleverna ge respons digi-

talt istället för i ett vanligt samtal är att de går miste om den icke-verbala kommuni-

kationens dimensioner. Responsen blir också beroende av elevernas ork och förmåga att 

formulera sina synpunkter skriftligt.  

Fördelen med Google Drive är att det ger tekniska möjligheter att i realtid tillsam-

mans läsa, skriva och digitalt samtala om samma text eftersom man kan dela dokument 

Före skrivandet: 

Elevernas frågor till 
bedömningskriterierna 

Under skrivandet: 

Elevernas 
responskommentarer 

Första textversionen: 

Lärarens bedömning 
av utvalda texter 

Efter respons och 
textproduktion: 

Elevernas 
självvärderingar 

Figur 3. Datainsamling 
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med andra. När man bjuder in andra att dela dokument väljer man också vilken behörig-

het man ger den som man vill dela dokumentet med – behörigheten att läsa dokumentet, 

att redigera eller att kommentera, eller alla behörigheterna samtidigt. Eleverna gav alla i 

sin egen responsgrupp, sin lärare och mig och full behörighet, men fick också tydlig 

information om att jag och läraren inte skulle kommentera eller redigera under skriv-

projektets gång. 

När man kommenterar texten hamnar kommentarerna, markerade med datum och 

tid, i marginalen på dokumentet. Det är möjligt att svara på en kommentar i direkt an-

slutning till den och på så sätt överskådligt använda kommentarfältet till samtal. Man 

kan också markera en kommentar som löst, och då försvinner den från dokumentet men 

kan öppnas igen och kommer då tillbaka. Det finns även en separat chattfunktion som 

möjliggör samtal utanför själva dokumentet. Instruktionen till eleverna var att använda 

kommentarfunktionen och inte chattfunktionen. 

Alla användare som har redigeringsmöjlighet kan använda den funktion som visar 

dokumentets ändringshistorik. När man använder denna funktion kommer i marginalen 

en lista med tidpunkter för redigering och namnen på de användare som redigerat vid 

varje tidpunkt. Varje användare har en färg, och det går på så sätt att se vem som skrivit 

vad i texten. När man markerar en tidpunkt i marginalen syns på skärmen den tidpunkt-

ens textversion, och man kan välja om man vill se texten med eller utan de ändringar 

som gjorts just då. Det går också att återställa en viss revision om man vill välja att 

spara just den versionen av texten. Responskommentarerna ligger i ett kommentarfält. 

Genom att öppna kommentarfältet separat fogas till varje kommentar ett utdrag av den 

text som markerades till kommentaren och i den version som stod när kommentaren 

lades.  

För att få en översiktlig bild av hur kommentarerna såg ut, läste jag först alla del-

tagande elevers kommentarfält. Därefter valde klassens lärare ut tre responsgrupper för 

en fördjupad analys. För att få en spännvidd i materialet bad jag läraren välja ut en av de 

grupper hon hade högst förväntningar på resultatmässigt, en grupp som hon bedömde 

skulle prestera på en god mellannivå och som alltid brukade gå in i sina uppgifter med 

engagemang och hög ambitionsnivå, och en av de grupper hon hade lägst förväntningar 

på resultatmässigt. I mina resultat presenteras, med fingerade elevnamn, grupperna 

enligt följande: 

 

Grupp 1 – högst förväntningar: Anna-Klara, Alicia och Alma  
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Grupp 2 – förväntningar på engagemang och ambition: Carolina, Cajsa-Stina och 

Cecilia  

Grupp 3 – lägst förväntningar: Elias, Emir och Edvin  

 

Från varje grupp valdes slumpmässigt en elev för näranalys: Anna-Klara från grupp 1, 

Cajsa-Stina från grupp 2 och Emir från grupp 3. 

Läraren styrde responsarbetet på så sätt att ett datum sattes då alla skulle ha skrivit 

en första version av texten och ett datum då alla skulle skicka in en text till läraren för 

bedömning. Med hänsyn till dessa datum fick varje grupp sedan göra en plan för hur 

responsgivningen skulle gå till. En närmare beskrivning av ramarna för elevernas skriv-

ande och responsarbete ges i kapitel 4.  

 

3.5.3 Lärarens bedömning av utvalda texter 

Läraren fick i uppdrag att skrifligt bedöma de texter som de tre utvalda eleverna gav 

respons på. Läraren har en bred och mångårig erfarenhet av textbedömning, och jag 

utgår därför från antagandet att hennes bedömning säger något relevant om texternas 

behov av respons. När elevernas responsarbete var avslutat visade det sig att grupp 3 

gett respons till varandra i ett skede då texterna snarare bestod av disposition och 

kortare stödanteckningar än utgjorde en första version. Därför lämnade jag inga texter 

från den gruppen till läraren.  

Anna-Klara gav respons på Alicias och Almas texter, och Cajsa-Stina gav respons 

på Cecilias och Carolinas texter. Med hjälp av funktionen ändringshistorik återställde 

jag av dessa texter den version som förelåg precis innan responsarbetet påbörjades. Jag 

kopierade varje text och klistrade in den i ett worddokument utan kommentarer och 

skickade dem digitalt och anonymiserade till läraren för en bedömning. Läraren fick in-

struktionen att bedöma varje texts styrkor och svagheter utifrån den bedömningsmatris 

eleverna använde i sitt arbete.   

 

3.5.4 Elevernas självvärdering 

Tio dagar efter att debattartikeln skickats in för bedömning gjorde varje elev en själv-

värdering av responsarbetet utifrån frågor av öppen karaktär. Frågorna handlar först om 

att betrakta och värdera den respons som getts: hur den ser ut, hur gruppen planerat sin 

respons och hur planeringen följdes, vilket material som använts som stöd och om re-

sponsarbetet påverkat den egna texten. Sedan följde frågor som handlade om att betrak-

ta och värdera sin egen textproduktion och den respons som mottagits: hur responsen 
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ser ut, hur responsen påverkat skrivandet och texten, vilket material som använts som 

stöd och om man brukar få respons av någon när man skriver. Eleverna skrev för hand 

eller i Google Drive i ett dokument som de sedan delade med mig. Trots att klassens 

alla elever deltog under lektionen saknas självvärdering från fyra elever.  

 

3.6 Analytiska utgångspunkter och begrepp 
En utgångspunkt för min analys är antagandet att responsarbetet påverkas av kontext, 

individ och text. Varje elev har sin kompetens med sig in i responsarbetet men både på-

verkar och påverkas av kontexten. Texten är i centrum för responsarbetet och dess styr-

kor och svagheter öppnar möjligheter för respons från läsaren.  

Eleverna använder i sitt responsarbete en matris med bedömningskriterier. Jag an-

vänder samma matris för att analysera elevernas kommentarer och därmed se vilka 

aspekter de fokuserar på. Bedömningsmatrisen presenteras och kommenteras i kapitel 5.   

I analysen av elevernas kommentarer använder jag följande begrepp:   

 

 Metaspråk, med definition lånad av Fredrik Hansson (2011): ”Språk om språk i 

form av språkvetenskapliga begrepp som skiljer sig från vardagsspråket” 

(a.a.:13).  

 Global och lokal textnivå, där global textnivå representerar ett mer övergripande 

och abstrakt plan som situation, syfte, innehåll och textmönster och lokal nivå 

ett mer konkret plan som ordval, stavning och skiljetecken (se t.ex. texttriangeln 

hos Hoel 2001:12). Hoel (a.a.) lyfter fram nedglidning som en påtaglig risk vid 

responsarbete, men menar också att den kan motverkas med hjälp av re-

sponsmall.  

 Positivt förstärkande responskommentarer som berömmer och positivt upp-

märksammar kvaliteter i texten, och kritiskt utmanande responskommentarer 

som tar upp sådant i texten som responsgivaren anser behöver förbättras. 

 

4 Responsarbete – en medvetandegörande process 
Med ett dialogistiskt synsätt är elevernas responsarbete en del av skrivandet som både 

påverkar och påverkas av kontexten. Detta resultatkapitel inleds därför med en 

beskrivning av den undervisning som föregår skrivandet och det stödmaterial läraren 

tillhandahåller eleverna. Beskrivningen bygger på samtal och samplanering med läraren 
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och insamlat skriftligt material i form av instruktion, planering och stödmaterial. Där-

efter står min första forskningsfråga i fokus: Vilka upplevelser och erfarenheter lyfter 

eleverna fram när de skriver om sitt responsarbete? Jag analyserar delar av elevernas 

självvärdering för att ge en bild av elevernas röster om hur de använder stödmaterialet, 

hur de upplever att responsarbetet påverkat deras skrivande och vilka erfarenheter de tar 

med sig. Tillsammans ger resultaten i detta kapitel även en bakgrund till de närmare 

analyserna av kriteriefokuserad respons i kapitel 5 och närstudien av tre elever i kapitel 

6.  

 

4.1 Kontext – undervisningen 
Eleverna läser kursen Svenska 2 som är den andra av tre obligatoriska 100-poängskurser 

på gymnasiets studieförberedande program. Från kursen Svenska 1 förväntas eleverna 

ha med sig grundläggande kunskaper om argumentation, förmågan att skriva en insän-

dare och att hantera andras texter i sin egen. Att läraren förutsätter att eleverna behärs-

kar vissa begrepp och färdigheter framgår av den skriftliga instruktion eleverna får vid 

den introducerande lektionen. Begreppet tes, liksom regler för referatmarkörer och citat, 

används men förklaras inte:  

 

Uppgift: Du ska skriva en debattartikel som ska vara möjlig att publicera i en dagstidning 

eller liknande. Till din hjälp har du en artikelsamling som jag har sammanställt. Du måste 

basera din artikel på MINST TVÅ skriftliga källor varav EN måste vara från denna 

artikelsamling.  

 

Ämnesval = tes: Du ska själv med hjälp av materialet komma fram till en TES du vill 

föra fram.  

 

Formalia: Skriv din artikel enligt modellen i Fixa genren. Omfånget ska vara 600-900 ord. 

Glöm inte reglerna för referatmarkörer och citat. Du skall dessutom infoga sidhuvud med 

namn och klass.  

 

I instruktionen markeras med fetstil att texten ska baseras på två källor och att eleverna 

själva ska formulera en tes. Det är också dessa moment som läraren uppger att hon upp-

fattar som nya utmaningar för eleverna, tillsammans med genren debattartikel. Det är 

därför också dessa tre moment – källanvändning, formulering av tes och genren debatt-

artikel – som hon lägger tid på att stödja i sin undervisning. Här följer i punktform en 

kort översikt av undervisningsförloppets kronologi de första tre veckorna: 
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 Läraren introducerar uppgiften och delar ut instruktion med planering och 

bedömningsmatris. 

 Läraren introducerar genren debattartikel med hjälp av läroboken Fixa gen-

ren (Sahlin & Stensson 2011). Eleverna läser tillsammans med läraren 

exempeltext och arbetar sedan med uppgifterna som hör till.    

 Läraren delar ut artikelsamlingen som ska användas som källor. Eleverna 

läser och arbetar med artiklarna enskilt och i grupp. (En del läsning sker 

hemma som läxa.) 

 Eleverna diskuterar i mindre grupper artiklarnas innehåll, struktur och 

språk. Läraren går runt som stöd.  

 Eleverna formulerar sin tes och söker eventuellt fler källor med stöd av 

klasskamrater och lärare.   

 Eleverna skapar ett dokument i Google Drive och delar med andra i re-

sponsgruppen.  

 Jag gör en genomgång av respons: syftet med respons, hur respons kan for-

muleras konstruktivt och konkret, texttriangeln och dess textnivåer.  

Eleverna får en åhörarkopia av powerpointpresentationen.  

 Eleverna formulerar utifrån bedömningsmatrisen frågor till en responsmall.  

 Eleverna gör i sina responsgrupper en tidplan för skrivande och respons.  

 Läraren delar ut en responsmall.  

 Eleverna skriver en disposition.  

Härefter följer två veckors skrivande med responsarbete där eleverna själva disponerar 

sin tid.  

 

4.2 Kontext – lärobok och stödmaterial  
I den skriftliga instruktionen till eleverna anmodar läraren eleverna att skriva debatt-

artikeln enligt den mall som presenteras i läroboken Fixa genren (Sahlin & Stensson 

2011), och det är också den lärobok hon använder när hon introducerar genren 

debattartikel för eleverna. I praktiken och i materialet kallar läraren och eleverna ofta 

boken för ”zebraboken” eftersom omslaget har en närbild av en zebras mönster. I min 

text benämner jag hädanefter boken antingen med titeln Fixa genren eller som läro-

boken.  
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Fixa genren utgår från genrepedagogikens ståndpunkt att det finns mönster för 

olika genrer och att dessa går att lära ut. Jag är medveten om den kritik som finns mot 

denna ståndpunkt, liksom begreppet genre i sig, men jag väljer här att lämna den dis-

kussionen åt sidan, eftersom den i sig inte är central för det jag vill undersöka i min 

studie. För en översikt över diskussionen se till exempel Blåsjö (2010:49ff) och 

Hansson (2011:49ff). 

Så här beskriver författarna bokens struktur och innehåll i förordet:  

 

I Fixa genren presenterar vi genrer som du kommer att möta i ditt liv, både i och utanför 

skolan. Här finns allt från debattartiklar och krönikor till vetenskapliga rapporter och hög-

tidstal. Boken är indelad i elva kapitel och i varje kapitel lär du dig en ny genre. Först får du 

läsa en eller flera mönstertexter och lära dig fakta om genren. Sedan finns det uppgifter att 

arbeta med, både enskilt och i grupp. Sist får du skriva en egen text. (Sahlin & Stensson 

2011) 

 

I kapitlet om debattartiklar finns först en autentisk debattartikel hämtad från Afton-

bladets debattsida. Därefter följer en kort text som handlar om debattartiklars syfte och 

innehåll och var de kan återfinnas i verkligheten. Sedan ägnas flera sidor åt att under 

rubriker som ingress, inledning och fördjupning visa ett mönster för debattartikel, och 

exempel hämtas från den inledande artikeln från Aftonbladet. Läroboksförfattarna dis-

kuterar också vad som utmärker goda argument och visar vikten av att bemöta mot-

ståndarsidan. Även stil och språkliga knep presenteras med konkreta exempel både från 

exempelartikeln och fasta formuleringar att använda till exempel när man ska presentera 

ett motargument. Precis som det beskrivs i förordet avslutas kapitlet med arbets-

uppgifter till debattartikeln från Aftonbladet och förslag på hur man kan gå till väga när 

man ska skriva en debattartikel. 

Lärarens val att låta läroboken Fixa genren utgöra en central del av under-

visningen – i instruktionen, i arbetet med genren och som stöd i elevernas eget 

skrivande – gör att hon i sin undervisning lägger tyngd vid textmönster och struktur. 

Boken erbjuder en fast struktur för skrivandet av debattartikel, och läraren uttrycker en 

vilja att eleverna ska använda den. Förutom läroboken hade eleverna i sitt skrivande och 

sitt responsarbete med sig en bedömningsmatris med aktuella bedömningskriterier, en 

responsmall gjord efter bedömningsmatrisen och en powerpointpresentation om 

responsarbete med tips om responsformuleringar och med en bild av texttriangeln. Be-
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dömningsmatrisen används i min analys av elevernas responskommentarer och pre-

senteras därför i samband med kriteriefokuserad respons i kapitel 5. 

 

4.3 Stödmaterial i elevernas självvärdering 
I sin självvärdering fick eleverna svara på frågan hur de använt stödmaterialet när de 

gav respons och när de skrev sin text. De fick också frågan om det syns i deras kom-

mentarer respektive i deras text.  

De flesta elever svarar ganska kortfattat medan en elev väver samman frågorna 

och skriver ett längre svar. På så sätt är hennes svar inte typiskt – däremot fungerar det 

som en god sammanfattning av den samlade bilden av elevernas svar: 

 

Jag använde powerpointen, responsmallen och till viss del zebra-boken. Jag gjorde en mall 

om strukturen med hjälp utav boken. Som hjälpte mig väldigt mycket när jag skrev min 

debattartikel, den hjälpte mig även att se de andras strukturer och jag gav respons utifrån 

den. Responsmallen använde jag som en vägvisare genom artikeln. Vad jag skulle titta på i 

inledningen, exempelvis. Powerpointen använde jag till min formulering till kommen-

tarerna. Kriterierna använde jag inte till responsen men jag använde den till min egen 

artikel. 

 

I svaren om att ge respons framträder läroboken, powerpointen om responsarbete samt 

responsmallen som det eleverna använt sig av mest. De svar som konkretiserar hur det 

syns i responskommentarerna kan delas in i två kategorier: en kategori svar som lyfter 

fram att responskommentarerna med hjälp av läroboken och responsmallen mer handlar 

om struktur än de kanske skulle gjort annars och en andra kategori svar som lyfter fram 

att powerpointen om responsarbete påmint om att också skriva positiva kommenterar. 

Elevernas användning av stödmaterialet har alltså enligt dem själva både påverkat vad 

de gett respons på och hur de utformat sina kommentarer.  

I svaren om det egna skrivandet är det läroboken som klart dominerar, och det 

eleverna framhåller är att de genom den fått hjälp med det de kallar strukturen, mallen 

eller dispositionen.   

Att läroboken dominerar i svaren stämmer väl med resultat hos Randahl (2014) 

där läroboken är med bland de viktigaste kontextuella resurserna oavsett skrivuppgift 

och ämne. Fixa genren lägger stor vikt vid struktur och textmönster, och läraren upp-

manar i sin instruktion eleverna att använda den mall som presenteras i boken. Att elev-

erna i min undersökning skriver att de använder läroboken för hjälp med disposition 
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skulle kunna förklaras med att de följer lärarens uppmaning, men det är också rimligt att 

anta att elever söker stöd för sådant de tycker är svårt eller nytt. Berge (2005) har visat 

att elever har svårigheter med struktur i argumenterande texter. Randahl (2014) visar att 

en fast och given struktur påverkar elevernas skrivprocess på så sätt att den avlastar 

eleverna en del av ansvaret för disposition och därmed kan förkorta planerings- och 

inspirationsfasen. Eleverna i hennes studie lägger mycket tid på just denna fas i sina 

skrivprocesser i ämnet svenska. Min slutsats blir att lärarens och lärobokens fokus på 

struktur möter ett behov hos eleverna i min undersökning. 

De elever som skriver att de använt bedömningsmatrisen har gjort det i samband 

med skrivandet av den egna texten. Det kan tolkas som att det i slutändan är den egna 

texten och lärarens kommande bedömning av den som är viktigast för eleverna – ett 

förhållningssätt som är rimligt i den skolverklighet de befinner sig i. Men det kan också 

bero på att responsmallen är mer konkret och lätt att använda i själva responsarbetet. I 

kapitel 5 om kriteriefokuserad respons återkommer jag till bedömningsmatrisen och re-

sponsmallen. 

 

4.4 Att ge och få respons – nya perspektiv 
Eftersom min utgångspunkt är att responsarbetet är en del av skrivandet är det relevant 

att undersöka hur eleverna uppfattar att deras responsarbete påverkar det egna skrivan-

det och den egna texten. I självvärderingen ställdes två frågor med syfte att få svar på 

detta:  

 

När man ger respons läser man och granskar kritiskt men konstruktivt någon annans text. I 

det här fallet läste du och granskade två andra texter. Fundera över om det på något sätt på-

verkade ditt eget skrivande av din egen text och försök i så fall att formulera på vilket sätt.  

 

På vilka sätt påverkade den respons du fick ditt skrivande och din text? 

 

När eleverna reflekterar över vilken betydelse det har haft för det egna skrivandet att ge 

respons på någon annans text återkommer främst två olika typer av positiva svar – svar 

som handlar om att man genom att läsa andras texter fått allmän inspiration och idéer 

till den egna texten samt svar som handlar om att man genom att ge respons på någon 

annans text sedan ser sin egen text med andra ögon.  

Båda typer av svar går att anknyta till begreppet tolkningsposition som används av 

Hoel (2001) när hon talar om skrivande och responsarbete. Varje elev har sin egen tolk-
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ningsposition – sin uppfattning om hur skrivuppgifter kan lösas. I tolkningspositionen 

möts erfarenheter av tidigare texter och skrivande, texten som skapas, tänkbara reak-

tioner från responsgivare och tankar på kommande bedömning. Att ge och få respons 

förändrar tolkningspositionen (a.a.).   

Den förändrade tolkningspositionen går också att hitta i elevernas svar på hur den 

respons de fått påverkat skrivandet och texten. Det vanligaste svaret handlar om att re-

sponsen från andra bidragit till en annan synvinkel. Jag låter svaren på båda frågorna 

från en elev illustrera de svar som dominerar i självvärderingar:  

 

Att ge respons påverkade lite eftersom när man läser och granskar någon annans text så 

hittar man en del bra tips och liknande. Dessutom öppnar man ögonen för sin egen text lite 

mer när man kommenterar på något och inser att man borde ha med samma sak i sin text. 

T.ex. strukturen.  

 

Att få respons påverkade eftersom jag fick tänka till lite. Har de rätt om det här? o.s.v. Att 

få respons öppnade ögonen för min text och det blev lättare att se felen. Inte bara de saker 

som de andra kommenterade på utan även att hitta egna fel.  

 

I elevens första svar framgår tillgången till den nya tolkningspositionen tydligt – genom 

att ge respons på andras texter ser hon nya lösningar som hon kan använda i sin egen 

text. Det andra svaret visar att det inte handlar om att enkelt kopiera andras lösningar 

utan om en ökad medvetenhet och en förmåga att inta ett metaperspektiv. Kronholm-

Cederbergs studie (2009) visar en monologisk responskultur med en auktoritär lärarbe-

dömning och elever som letar efter den lösning som de tror behagar läraren mest. Med 

anknytning till Dysthe (1996) diskuterar hon kamratrespons som en möjlig väg till 

”flerstämmighet som driver fram en inre övertygande röst och ett ägande av den egna 

texten” (a.a.:298). I sitt svar ställer eleven ovan frågan: ”Har de rätt om det här?” och 

uttrycker i det både ett metaperspektiv och ett ägande av den egna texten. I de nya 

tolkningspositionerna och i metaperspektivet ligger tillfälle och utrymme för lärande. 

I Parmenius Swärds studie upplever framförallt eleverna på naturvetenskapliga 

programmet tidspressen som ett stressmoment. Flera av eleverna ser egentligen text-

arbete som en process och upplever frustration över att tiden till det inte ges – de vill ha 

möjligheter att experimentera, misslyckas och skriva om (2008). Det svar som förekom-

mer mest efter de svar som handlar om förändrad tolkningsposition berör just motiva-

tion och prestation. Dessa svar uttrycker att responsarbetet påverkat skrivande och text 
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positivt eftersom det minskat pressen och gett utrymme för  bearbetning. En elev skri-

ver: ”Jag kände att jag inte behövde prestera när jag skrev texten. Utan att jag visste att 

det fanns några som kunde ge tips på diverse brister i texten. Jag tror det påverkade 

texten positivt.” Svaret kan läsas som att skribenten blivit slarvigare och bryr sig mindre 

– en riktning som inte är så önskvärd. Men eleven befinner sig i en högpresterande 

kontext, vilket gör att svaret även kan tolkas som upplevelser av att responsarbetet 

minskat fokus på omedelbar prestation till förmån för fokus på processen.     

Det finns också ett fåtal elever som skriver att responsarbetet inte påverkat deras 

skrivande alls eller inte särskilt mycket, men bara en elev tycker att det påverkat nega-

tivt med motiveringen att det stulit tid från arbetet med den egna texten.  

 

4.5 Respons tidigare och framöver 
Eleverna i Randahls (2014) studie vittnar om responstillfällen som inte är skolstyrda 

utan sköts av eleverna själva. När eleverna skriver laborationrapporter i fysik är 

eleverna så involverade i varandras skrivande att det nästan blir kollaborativt. I samband 

med skrivuppgifter i svenskan fungerar klasskamrater som läsare av text inför 

redigering. Föräldrarna är en självklar resurs som används när man kört fast, men också 

till feedback och redigering.  

Eleverna i min undersökning fick i självvärderingen möjlighet att berätta om tidi-

gare erfarenheter av respons. De som skriver om tidigare erfarenhet skriver alla om re-

spons utanför skolan. Den vanligaste erfarenheten kommer av att låta föräldrar eller äld-

re syskon ge respons, och några anger att de brukar använda äldre kompisar som läsare. 

Fastän det inte finns någon specifik fråga om det uppger flera elever att responsen till 

största del handlar om grammatik, formuleringar och rättstavning. En mycket försiktig 

tolkning av att eleverna spontant skriver om vad responsen handlar om är att de under 

responsarbetet, med till exempel responsmallen, uppfattat att responskommentarer inte 

bör stanna vid texttriangelns lägre nivåer, medan de uppfattar att den respons de brukar 

få utanför skolan oftast gör det. Endast fyra elever skriver att de inte brukar låta någon 

läsa deras texter, och ett par av dem anger som skäl att det är pinsamt.  

Den sista frågan i självvärderingen är formulerad: Om du får tillfälle att arbeta 

med respons igen – vad tar du med dig från denna gång? Alla elever uttrycker sig posi-

tivt om sina erfarenheter från responsarbetet utom en som inte ser någon mening med 

det. De svar som dominerar handlar om själva responsen och om skrivprocessen.  
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Flera elever tycker att de lärt sig hur man ger kritik i svar som liknar detta: ”Att 

man bör kommentera konstruktivt och först ge bra, sedan konstruktiv kritik för att folk 

ska lyssna.” Dessa svar stämmer väl överens med bilden av hur eleverna skriver att de 

använt stödmaterialet, där powerpointen om respons framhålls som stöd i hur man ger 

respons och att minnas även den positiva kritiken. Chrystal och Ekvall (2006) visar i sin 

studie att knappt hälften av materialets 228 texter får beröm trots att responsgrupperna 

fått det som en del av sin uppgift. Parmenius Swärd (2008) liksom Kronholm-Cederberg 

(2009) visar att lärarrespons tenderar att fokusera på brister i texten. Att eleverna i min 

undersökning talar om hur man ger respons som något man behövt stöd för och som en 

insikt man tar med sig till kommande responstillfällen visar, menar jag, att det är en ny 

och möjligen svår lärdom.   

En del elever lyfter fram att de fått insikt om vikten av att bearbeta sin text, medan 

andra framför att de känner sig sedda som skribenter och att texten blivit bättre: ”Jag tar 

med mig den positiva känslan av kamratresponsen och hur mycket det lyfte min 

artikel.” 

Ett par elever fokuserar istället på praktiska lärdomar som vikten av en tidig och 

tydlig deadline så att man hinner läsa, ge kritik och bearbeta: ”Att det kan vara bra att ha 

en deadline då kommentarerna ska vara skrivna en bra bit innan uppgift ska lämnas in. 

Då hinner man ändra mer om det var något som var dåligt.”  

 

4.6 Sammanfattning och slutsatser  
Nedan följer dels en sammanfattning av det eleverna framförallt lyfter fram när de 

skriver om sitt responsarbete i sina självvärderingar, dels slutsatser om vilka spår av 

lärande som framträder.  

Läroboken, powerpointen om responsarbete och responsmallen är det stödmaterial 

eleverna använt mest. Eleverna beskriver att läroboken har hjälpt dem med struktur i 

den egna texten och att lärobok och responsmall har gjort att responskommentarerna 

fokuserat mer på struktur än vad eleverna tror att kommentarerna annars skulle ha gjort. 

När eleverna skriver att de med hjälp av stödmaterialet kommenterat struktur mer än de 

tror att de skulle gjort annars, tyder det på att det pågår ett lärande om struktur i argu-

menterande texter. Med stöd i tidigare forskning menar jag att undervisningens fokus på 

struktur möter elevernas behov av stöd för strukturen när de skriver argumenterande 

texter.  
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Eleverna beskriver att powerpointen om responsarbete har hjälpt dem med hur de 

formulerat sina responskommentarer med positiv kritik, och att detta är något de tar 

med sig till nästa responstillfälle. Elevernas svar vittnar också om praktiska lärdomar 

som till exempel vikten av att hålla överenskommelser om deadline, eftersom responsen 

och bearbetningen är en del av skrivprocessen och måste få utrymme. En annan prak-

tiskt upplevelse är att utrymmet för bearbetning minskat prestationskraven och stressen. 

Tillsammans visar svaren tydliga spår av lärande om skrivprocessen och om respons-

arbete som en del av skrivandet. 

Responsarbetet är för de allra flesta elever en positiv upplevelse som gett idéer 

och inspiration till det egna skrivandet och den egna texten och bidragit till att de kan se 

sin egen text med nya ögon. När eleverna uttrycker att de genom att ge och få respons 

kan se sin text med nya ögon har de fått tillgång till nya tolkningspositioner och ett 

metaperspektiv. I detta ligger en inlärningspotential och en förutsättning för lärande. 

 

5 Kriteriefokuserad respons 
Eleverna har arbetat med kriteriefokuserad respons. En sådan respons kräver ”att re-

sponsgivaren har en viss föreställning om de normer och krav som texten ska uppfylla” 

(Hoel 2001:109). Hoel menar att detta kanske är den svåraste typen av respons för 

eleverna och att den kan underlättas genom en responsmall som eleverna själva bör vara 

med att ta fram (a.a.). Detta kapitel ägnas åt forskningsfrågorna: Hur formulerar 

eleverna frågor till responsmall utifrån bedömningskriterierna, och vilka aspekter av kri-

terierna fokuseras i deras responskommentarer? Resultaten rymmer först en analys av 

elevernas arbete med att ta fram en responsmall och sedan en analys av vilka aspekter 

av bedömningskriterierna som eleverna fokuserar i sina responskommentarer. Analys-

erna utgår från antagandet att hur eleverna talar om bedömningskriterierna, och vilka 

kriterier de fokuserar i sina responskommentarer, säger något om vilka föreställningar 

om den argumenterande textens normer och krav eleverna har. Först följer en åter-

givning och presentation av bedömningsmatrisen. 

 

5.1 Kontext  – bedömningskriterierna som matris   

Den bedömningsmatris som presenterades för eleverna tillsammans med instruktionen 

för skrivuppgiften är hämtad från Fixa genren. Matrisen utgår från de av Skolverkets 

kunskapskrav för kursen Svenska 2 som är aktuella för uppgiften att skriva en debatt-

artikel. Utformningen av matrisen liknar de bedömningsmatriser som tillhör de nation-
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ella proven i kurserna Svenska 1 och 3 och som har samma aspekter med liknande 

rubriker. Denna utformning förefaller vara välbekant för alla verksamma svensklärare, 

och kanske känns den igen av en del elever eftersom den finns i det underlag som ska 

delas ut till eleverna i samband med de nationella proven. 

Bedömningsmatrisen är en del av undervisningskontexten. Samtidigt är den en 

bro mot en större kontext – dels Skolverkets styrning, dels debattartikelns textnormer. 

Den påminner eleverna både om skolsituationen att bli bedömd och den fiktiva skriv-

situationen att skriva en debattartikel som kan publiceras i en större dagstidning.  
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 E D C B A 

Innehåll och 

källor 

Du kan formulera en tes 

och ge välgrundade 

argument till stöd för den.  

 

När du utgår från källor 

kan du med viss säkerhet 

samla, sovra och 

sammanställa information 

från olika källor och med 

utgångspunkt från detta 

skriva en argumenterande 

text.  

 

Du kan tillämpa regler för 

citat- och referatteknik, 

dvs. du refererar objektivt, 

citerar ordagrant och anger 

källa.  

Kunskapskraven 

för E och till 

övervägande del 

för C är 

uppfyllda.  

Du kan formulera en tes, 

hålla dig konsekvent till 

den och ge välgrundade 

argument till stöd för den.  

 

När du utgår från källor 

kan du med viss säkerhet 

samla, sovra och 

sammanställa information 

från olika källor och med 

utgångspunkt från detta 

skriva en argumenterande 

text som ger nya perspek-

tiv på det du har läst.  

 

Du resonerar och drar 

slutsatser utifrån dina 

resonemang.  

 

Du kan tillämpa regler för 

citat- och referatteknik, 

dvs. du refererar objektivt, 

citerar ordagrant och anger 

källa. 

 

 

 

Kunskapskraven 

för C och till 

övervägande del 

för A är 

uppfyllda. 

Du kan på ett relevant 

sätt bemöta tänkta 

motargument.  

 

När du utgår från källor 

kan du med säkerhet 

samla, sovra och 

sammanställa information 

från olika källor och med 

utgångspunkt från detta 

skriva en argumenterande 

text som innehåller 

generaliseringar, 

illustrerande exempel och 

nya vidgade perspektiv 

på det du har läst.  

 

Du resonerar och drar 

välgrundade och 

nyanserade slutsatser 

utifrån dina resonemang.  

 

Du kan tillämpa regler för 

citat- och referatteknik, 

dvs. du refererar objektivt, 

citerar ordagrant och anger 

källa. 

Disposition Texten är samman-

hängande och dispo-

sitionen tydligt urskiljbar, 

dvs. att texten har rubrik, 

inledning, argumenterande 

del och avslutning samt är 

styckeindelad.  

 

 Texten är samman-

hängande och dispo-

sitionen tydligt urskiljbar, 

dvs. att texten har rubrik, 

inledning, argumenterande 

del och avslutning samt är 

styckeindelad. 

 

Texten är väldisponerad, 

dvs att textens delar är 

lagom långa i förhållande 

till varandra och att 

övergångar fungerar 

smidigt.  

 Texten är samman-

hängande och dispo-

sitionen tydligt urskiljbar, 

dvs. att texten har rubrik, 

inledning, argumenterande 

del och avslutning samt är 

styckeindelad. 

 

Texten är väldisponerad, 

dvs att textens delar är 

lagom långa i förhållande 

till varandra och att 

övergångar fungerar 

smidigt. 

Språk Du följer i huvudsak 

skriftstpråkets normer för 

språkriktighet, dvs. att du i 

huvudsak följer regler för 

exempelvis stavning, 

meningsbyggnad och 

interpunktion.  

 

Språket är varierat och 

innehåller goda formul-

eringar, dvs. att du varierar 

till exempel ordval och 

meningslängd och att du 

använder språket på ett 

kreativt och medvetet sätt. 

Du lyckas skapa 

formuleringar som 

fungerar bra i din text.  

 Du följer i huvudsak 

skriftstpråkets normer för 

språkriktighet, dvs. att du i 

huvudsak följer regler för 

exempelvis stavning, 

meningsbyggnad och 

interpunktion.  

 

Språket är klart och 

varierat och innehåller 

goda formuleringar, dvs. 

att du varierar till exempel 

ordval och meningslängd 

och att du använder språket 

på ett kreativt och 

medvetet sätt. Texten är 

tydlig och du lyckas skapa 

formuleringar som 

fungerar bra i din text. 

 Du följer i huvudsak 

skriftstpråkets normer för 

språkriktighet, dvs. att du i 

huvudsak följer regler för 

exempelvis stavning, 

meningsbyggnad och 

interpunktion.  

 

Språket är träffsäkert, 

klart och varierat och 

innehåller goda formul-

eringar, dvs. att du varierar 

till exempel ordval och 

meningslängd och att du 

använder språket på ett 

kreativt och medvetet sätt. 

Texten är tydlig och du 

lyckas skapa formuleringar 

som  effektiv för fram ditt 

budskap.  

Anpassning 

till samman-

hang 

Texten är till viss del 

anpassad till syfte, 

mottagare och 

kommunikationssituation, 

dvs. att du till viss del 

anpassar språk och text 

efter den genre du skriver i, 

efter den situation din text 

är tänkt att fungera i och 

efter läsarna.  

 Texten är anpassad till   

syfte, mottagare och 

kommunikationssituation, 

dvs. att du till viss del 

anpassar språk och text 

efter den genre du skriver i, 

efter den situation din text 

är tänkt att fungera i och 

efter läsarna. 

 Texten är anpassad till   

syfte, mottagare och 

kommunikationssituation, 

dvs. att du till viss del 

anpassar språk och text 

efter den genre du skriver i, 

efter den situation din text 

är tänkt att fungera i och 

efter läsarna. 

 

 

Figur 5. Bedömningsmatrisen i Fixa genren (Sahlin & Stensson 2011) 

 

Figur 5 är en återgivning av bedömningsmatrisen i Fixa genren. Läroboksförfattarna 

presenterar kriterierna uppdelade under fyra aspekter: 1. innehåll och källor 2. Dispo-
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sition 3. språk och 4. anpassning till sammanhanget. I jämförelse med Skolverkets 

kunskapskrav har författarna lagt till förklaringar och exempel som gör kriterierna mer 

konkreta; så förklaras till exempel begreppet väldisponerad med ”att textens delar är 

lagom långa i förhållande till varandra och att övergångar fungerar smidigt” (Sahlin & 

Stensson 2011:237). På ett sätt kan författarnas tillägg vara en hjälp för eleverna, men 

det finns också en risk för att hjälpen är en chimär. Eleverna måste fortfarande ha egna 

föreställningar om vad det innebär att delarna är lagom långa och hur man åstadkommer 

en smidig övergång. 

Matrisens fjärde aspekt anpassning till sammanhanget har jag i mina analyser valt 

att hantera som den beskrivs i läraranvisningen till de nationella proven i Svenska 1 och 

3. Där betonas att den inte utgör ”en egen aspekt utan ska ses som en sammanfattning 

av de tre aspekterna” där den kommunikativa kvaliteten fokuseras (Uppsala universitet 

2015). Det är alltså genom de tre aspekterna: innehåll och källor, disposition samt språk 

som eleverna anpassar sina texter till sammanhanget. Aspekterna går att jämföra med 

Hallidays tre metafunktioner. Innehåll och idéer motsvarar den ideationella meta-

funktionen, disposition och språk den textuella och anpassning till sammanhanget den 

interpersonella. Alla metafunktioner samspelar i texten (Halliday 1999, Holmberg & 

Karlsson 2013).  

 

5.2 Från bedömningsmatris till responsmall  
Som beskrivits tidigare fick eleverna under ungefär en halvtimme i sina responsgrupper 

diskutera bedömningsmatrisen och utifrån den formulera frågor att ingå i en respons-

mall. Jag gav exempel genom att i helklass fråga och diskutera vad som till exempel 

utmärker en välgrundad slutsats. Eleverna uppmanades att använda läroboken som hjälp 

till uppgiften. Vid tillfället var vi tre vuxna i klassrummet som kunde gå runt i grupp-

erna och stötta, jag, klassens lärare och en lärarkandidat, och det fanns därför också 

möjlighet för mig att observera grupperna och föra anteckningar.  

Flera av grupperna hade svårt att komma igång och behövde ytterligare hjälp med 

exempel, men fullföljde sedan uppgiften. Två grupper utmärkte sig i sättet att arbeta 

med uppgiften. I en grupp hade eleverna svårt att se syftet med den, blev irriterade och 

menade att när man ska ge respons kan man väl bara skriva det man kommer på när 

man läser. Bedömningskriterierna ville de använda till sitt eget skrivande men inte i 

samband med responsarbetet. Deras bild av att ge respons låg alltså närmare läsarfokus-

erad respons än kriteriefokuserad respons (Hoel 2001). Kanske är de vana vid läsar-
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fokuserad respons. Hos Hansson (2011) finns exempel på responsmallar från läroböcker 

som fokuserar på den subjektiva upplevelsen av texten. Elevernas reaktioner skulle 

också kunna tolkas som att de bjuder motstånd mot tanken att göra skrivande och be-

dömning till en kollektiv angelägenhet.  

Gruppen med Elias, Edvin och Emir, som läraren hade lägst förväntningar på, 

utmärkte sig genom att inte arbeta som grupp utan sitta med andra uppgifter var och en 

för sig. När jag satte mig med gruppen kunde de med hjälp från mig muntligt formulera 

frågor om argumentation, men på det papper de vid lektionens slut lämnade in fanns 

inte mycket antecknat. I kapitel 6 med närstudien av Emir återkommer jag med ett 

resonemang om denna första gruppuppgift. 

I kommande tre avsnitt presenteras min analys av hur eleverna talar om bedöm-

ningskriterierna. Analysen bygger på alla gruppers samlade frågor, och fokus ligger på 

vilken aspekt frågorna berör, vilken del av aspekten som fokuseras samt vilket meta-

språk eleverna använder. 

 

5.2.1 Innehåll och källor 

Den aspekt som fått flest frågor är innehåll och källor med sammanlagt 15 frågor, varav 

ett par är frågekomplex med underordnade frågor.  

I tydligt fokus står argumentationen, och eleverna använder de metaspråkliga be-

grepp som finns i matrisen: tes, argument, motargument och relevant. Det begrepp som 

konkretiseras av ett par grupper är ordet relevant. De skriver: ”Hålla tesen konsekvent. 

Argumenten har med tesen att göra.” och ”Har argumenten någonting med tesen att 

göra?” För övrigt används mer vardagliga och vaga begrepp i frågor om argument: 

”starka” och”bra”. Elevernas frågor hjälper inte så mycket till att konkretisera matrisens 

formuleringar utan blir tillsammans mer en checklista över vad som ska finnas med i en 

argumentation. Exempel på återkommande frågor är: ”Finns det en tes?” och ”Har du 

några motargument?” Värt att notera är att läroboken ger möjlighet till mer konkretion 

och fler exempel genom att ta upp vikten av att i sina argument hålla sig till fakta och 

varna för personangrepp, generaliseringar och värdeladdade ord. I uppslagsdelen i 

boken kan man hitta de retoriska begreppen ethos, pathos och logos. Inget av detta syns 

i elevernas frågor.  

Endast en fråga handlar om källor, och då handlar det om källhänvisningar: ”Hur 

hänvisar du till källor?” Under bedömningsmatrisens innehåll och källor får käll-

användning som ett sätt att tillföra nya perspektiv till innehållet ett ganska stort ut-
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rymme, men ingen av grupperna kommenterar det. Med tanke på att den uppgift elev-

erna fått kräver att texten baseras på minst två källor, varav en ska komma från den 

artikelsamling de använt två lektioner till att läsa och diskutera, kan det synas lite för-

vånande att ingen grupp tar upp källor som en del av innehållet i sina frågor. Kanske 

delar eleverna uppfattning med eleverna i Randahls studie (2014) att innehåll inte är så 

viktigt i svenskämnet. En annan förklaring är att de inte kopplar samman källor med 

innehåll utan istället ser källanvändning som en skrivteknisk fråga om hur man refererar 

på ett korrekt sätt.  

 

5.2.2 Disposition  

Aspekten disposition får tio frågor varav ett par frågekomplex med underordnade frå-

gor. I fokus står inledning och avslutning, och här används tydligt det som läroboken 

menar ska finnas med: en inledning med bakgrund och tes och en avslutning med 

upprepad tes, det bästa argumentet och uppmaning: ”Kopplar du till inledningen? Drar 

du en slutsats? Betonar du tesen? Upprepar du argument och uppmanar?” Ett par 

grupper hänvisar till ”debattmallen”, underförstått den som finns i läroboken.  

Ett par frågor berör styckeindelning och att styckena ska vara ”sammankopplade”. 

Frågor som explicit och med språkvetenskapliga begrepp berör textbindning saknas. En 

grupp efterfrågar ”röd tråd genom hela texten”.  

 

5.2.3 Språk 

Fyra frågor berör aspekten språk. Två av dem berör det som i matrisen kallas för skrift-

språkets normer, och eleverna tar upp stavning och ”skiljetecken på rätt plats”. Två av 

dem berör det som i matrisen återfinns på C- och A-nivå och som handlar om språkets 

variation och välfungerande formuleringar. Eleverna skriver: ”Passar språket kom-

munikationssituationen?” och ”Ordval: Samma ord? Svåra ord? För lätta ord? Forma-

litet anpassad till sammanhanget?” Den sista frågan är en av få som är helt självständigt 

formulerad i förhållande till matrisens formuleringar, och begreppet formalitet är att 

betrakta som metaspråkligt eftersom det knappast ingår i ungdomars vardagsspråk. 

Båda frågorna går även in under aspekten anpassning till sammanhang.  

Eleverna i Randahls (2014) studie uttrycker tydligt att det som skiljer skriv-

uppgifter i fysikämnet från skrivuppgifter i svenskämnet är att i fysiken är innehållet 

viktigt och i svenskan språket. Att eleverna i min undersökning formulerar få frågor om 

språket stämmer inte med den bilden. Hansson (2008) visar att elever saknar metaspråk 

för att diskutera språkliga frågor. En förklaring till varför eleverna i min undersökning 
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inte formulerar frågor kring språket skulle kunna vara brist på metaspråk snarare än att 

de inte tycker att språkligheter är relevanta. En annan förklaring kan vara att eleverna 

formulerar mest frågor om sådant de uppfattat att undervisning och lärobok fokuserat 

på. Under samma lektion hade eleverna mött texttriangeln och begreppen textnivåer och 

nedglidning – kanske fanns det i deras tankar när de formulerade flest frågor om det 

som handlar om textens globala textnivå. Det kan också helt enkelt vara så att de skriver 

mest om de aspekter som kommer först i bedömningsmatrisen och att de sedan förlorar 

fart och fokus i uppgiften. 

 

5.2.4 Anpassning till sammanhang 

Aspekten anpassning till sammanhang är svår att renodla eftersom det är genom de 

andra aspekterna denna anpassning uppnås. I materialet återfinns frågor som kan sägas 

handla om anpassning till sammanhanget under aspekten språk, som nyss påvisades, 

och under aspekten disposition. När eleverna under disposition hänvisar till debatt-

mallen eller återger inledning och avslutning på det sätt läroboken föreslår är en rimlig 

tolkning att eleverna tydligt försöker formulera sig om aspekten anpassning till sam-

manhang. En fråga om anpassning till sammanhang tangerar om texten är självbärande: 

”Förstår någon som inte är insatt i ämnet?” Denna fråga berör främst aspekterna 

innehåll och källor och språk.  

 

5.3 Bedömningskriterierna och elevernas responskommentarer 
Eleverna uppmanades att i sin respons till varandras texter ta hjälp både av bedömnings-

matrisen och den responsmall som jag och läraren sammanställde med hjälp av elever-

nas frågor. I detta avsnitt presenterar jag en analys av vilka aspekter av kriterierna som 

fokuseras i elevernas kommentarer. Analysen baseras på antagandet att detta säger 

något om vilka föreställningar eleverna har om den argumenterande textens normer och 

krav. Jag menar också att det säger något om elevernas lärandeprocess i responsarbetet. 

Som redovisats i förra kapitlet upplever eleverna responsarbetet som en medvetande-

görande process där de får tillgång till nya lösningar och möjligheter att forma texten. I 

detta ligger en inlärningspotential. Vilka kriterier eleverna fokuserar i sin respons har 

betydelse för hur denna inlärningspotential ser ut. I analysen delar jag in kom-

mentarerna i kritiskt utmanande och positivt förstärkande, och jag analyserar även i 

vilken mån eleverna använder metaspråk i sina kommentarer. I materialet ingår de tre 
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grupper läraren valde ut. Analysen i detta avsnitt är begränsad då den inte tar hänsyn till 

kontext i form av gruppen och texten. En sådan fördjupad analys görs istället i kapitel 6. 

 

5.3.1 Innehåll och källor 

Innehåll och källor är den aspekt som berörs av flest kommentarer, och de kan utifrån 

analysen kategoriseras under vad jag väljer att kalla argumentation, innehåll och idéer 

och källor. Till argumentation för jag kommentarer som handlar om och värderar tes 

och argument. Till innehåll och idéer för jag kommentarer som handlar om resonemang 

och fakta som underbygger argument. En del av kommentarerna under innehåll och 

idéer kan sägas beröra anpassning till sammanhang, vilket jag återkommer till senare.  

De flesta kommentarer faller under kategorin innehåll och idéer och är till största 

delen positivt förstärkande. Eleverna berömmer varandras synpunkter, fakta som pre-

senteras eller exempel som förtydligar. Kommentarerna kan på ett sätt sägas vara mer 

läsarfokuserade än kriteriefokuserade eftersom de oftast uttrycker en subjektiv värder-

ing snarare än att innehålla en hänvisning till en norm. Så skriver till exempel Carolina 

till Cecilias text: ”Bra att du använder egna erfarenheter då det gör det mer intressant än 

att bara ösa på med fakta från olika källor.” Kriterierna i matrisen talar däremot snarare 

om vikten av att använda källor för att tillföra nya perspektiv på innehållet. Men de 

subjektiva läsarfokuserade kommentarerna kan också framstå som engagerade och äkta. 

Alma skriver i sin text om idrotten i skolan: ”Ett sätt att få prestationskraven att minska 

är att bara använda betygen godkänd/icke godkänd i idrotten där man bedöms beroende 

på hur man tillgodogjort sig kunskaper inom olika moment och deltagit i idrotten med 

en positiv inställning.” Alicia kommenterar: ”Jättebra Alma! Om det hade varit verklig-

het hade det ju varit kanon!” 

De få kommentarer under innehåll och idéer som är kritiskt utmanande handlar 

alla om att man vill se resonemang utvecklas. Anna-Klara har i sin text en tabell där hon 

ger exempel på svenskarnas dåliga matvanor: 

 

83 procent för lite frukt och grönsaker 

70 procent för lite fisk 

88 procent för lite fullkorn 

70 procent för lite fiber 

40 procent för lite mycket tillsatt socker varje dag 

 

Alicia ger kommentaren:  
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Mycket bra att du tar upp exempel eftersom att man kan sätta sig in i situationen mer. Dock 

undrar jag hur det stärker din tes, kanske att du skulle kunna nämna något om hur vege-

tarisk kost kan göra så att man får i sig mer fullkorn, fiber etc. PUSS <333 

 

Alicias kommentar visar också att innehåll och idéer ofta även berör argumentation. 

Kategorin argumentation innehåller i sin tur många positivt förstärkande kommentarer 

som mer renodlat berömmer tydliga teser, goda argument och väl bemötta motargu-

ment.  

Under kategorin källor faller endast tre kritiskt utmanande kommentarer som på-

minner skribenten om formalian vid källanvändning och källhänvisning.  

 

5.3.2 Språk 

Aspekten språk har färre kommentarer än innehåll och källor men är till största delen 

kritiskt utmanande. Kommentarerna kan delas in i kategorierna formuleringar och ord-

val, meningsbyggnad och stavfel och skrivfel.  

De kommentarer som är vanligast kan anses tillhöra kategorin formuleringar och 

ordval och har inte att göra med grammatiska normer utan med precision, stilnivå eller 

enbart en annan variant att formulera sig på. Respons på stilnivån analyseras senare 

under aspekten anpassning till sammanhang. Kommentarerna innehåller inget meta-

språk utan är formulerade som frågor eller förslag till annat ord eller formulering. Så får 

till exempel Anna-Klaras mening: ”Snabbmatkedjorna får ta mycket stryk” av Alicia 

kommentaren: ”På vilket sätt får de ta stryk? Ekonomiskt eller kritik?”   

Ganska vanliga under aspekten språk är kommentarer som rättar stavfel och skriv-

fel.    

Enbart två kommentarer till aspekten språk riktar sig mot grammatiska fel och 

handlar om meningsbyggnad. Inte heller här används metaspråk. När Alma kommen-

terar Anna-Klaras satsradning: ”Tänk på att äta varierat och få i dig tillräckligt med 

frukt och grönt det avlastar både din kropp och naturen” skriver hon: ”Vad tror du om 

att sätta punkt efter ’Tänk på att äta varierat och få i dig tillräckligt med frukt och grönt’ 

alternativt använda ordet eftersom så att meningen antingen blir till två olika eller flyter 

ihop. Förstår du hur jag tänker?”  

Att eleverna inte använder metaspråk i sina kommentarer kanske inte spelar så 

stor roll för hur kommentarer som faktiskt görs uppfattas. Så ändrar till exempel Anna-

Klara sin mening så att satsradningen försvinner. När Hansson (2008) analyserar gym-
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nasieelevers tal om text upptäcker han att de har metapråkliga insikter trots att de inte 

använder ett metaspråk. Han ser att de istället använder sitt vardagsspråk som ett 

temporärt metaspråk. Almas kommentar om Anna-Klaras satsradning utgör i mitt 

material ett exempel på detta. Däremot skulle brist på metaspråk kunna vara en för-

klaring till att så få kommentarer om språk handlar om grammatiska normer. Det är rim-

ligt att anta att det är lättare både att se och att kommentera sådant man har språk för. En 

fråga är också vad som händer med lärandet när metaspråk saknas. Anna-Klara ändrar 

sin mening, men frågan är om hon vet varför och om hon kan se eventuella sats-

radningar i sina kommande texter. Att så många kommentarer, utan att handla om gram-

matiska normer och utan metaspråk, ändå är kopplade till aspekten språk och är kritiskt 

utmanande skulle kunna förklaras med nedglidning i texttriangeln, eftersom det är 

lättare att ge respons på lokal textnivå.   

 

5.3.3 Disposition 

Aspekten disposition berörs av nästan lika många kommentarer som språk, och de kan 

delas in i kategorierna disposition och textmönster, styckeindelning och textbindning. 

Flest kommentarer faller under kategorin disposition och textmönster; drygt hälften av 

dem är kritiskt utmanande, men nästan lika många är positivt förstärkande. Både kritik 

och beröm riktar sig vid ett par tillfällen mot i vilken ordning argumenten presenteras 

men vanligast mot innehåll i ingress, inledning och avslutning. Här är ett exempel när 

Cajsa-Stina berömmer Carolinas avslutning men också ger förslag till förbättring: ”din 

avslutning i helhet är bra, du ge förslag på lösningar till problemet, du ger en upp-

maning, du ger en slutsats och betona tesen, dock kommer ditt starka argument lite i 

glömskan så du skulle kunna pröva att stärka det lite.” Cajsa-Stinas kommentar är också 

ett exempel på hur kommentarerna om disposition och textmönster ofta stödjer sig på 

den mall som presenteras i Fixa genren. Detta skulle kunna förklara varför det bland 

kommentarerna om disposition och textmönster finns en så betydande mängd kritiskt 

utmanande kommentarer. Lärobokens mall ger eleverna redskap att se och även 

uttrycka vad de ser men också en legitimitet att göra det. Det kan vara känsligt att ge 

kritik på någon annans text, men något lättare om man kan luta sig mot en auktoritet – i 

det här fallet läroboken. Hänvisningen till en auktoritet kan också kompensera att det 

bland eleverna inte finns någon formell hierarki där någon i form av sin position har 

mer rätt än en annan. 
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Under aspekten disposition finns också fyra kommentarer som rör styckeindelning 

och alla utom en är kritiskt utmanande. Två andra kommentarer handlar om text-

bindning även om eleverna inte kallar det så eller använder metaspråkliga begrepp för 

att uttrycka det. Carolina markerar i Cajsa-Stinas text den avslutande meningen i ett 

stycke: ”Skulle du tagga ner på kött som du väljer att gå den korta promenaden till 

mataffären istället för att köra bilen dit?” och den inledande meningen i efterföljande 

stycke: ”Den konsumtionen av rött kött påverka inte bara miljön den påverka även oss.” 

Till markeringen lägger hon en positivt förstärkande kommentar: ”Här har du fått till en 

snygg övergång mellan styckena.” 

 

5.3.4 Anpassning till sammanhanget 

Ordet sammanhang definieras i bedömningsmatrisen med syfte, mottagare och kom-

munikationssituation. I instruktionen till skrivuppgiften ges ett fiktivt sammanhang där 

den efterfrågade texten är en text som fungerar som debattartikel ”möjlig att publicera i 

en dagstidning eller dylikt”.  För eleverna finns emellertid även ett annat sammanhang, 

och det är skolsammanhanget där läraren är mottagare och syftet är att bli bedömd. 

Bland elevernas responskommentarer går det att hitta både kommentarer som tar upp 

anpassningen till den fiktiva situationen och kommentarer riktade till den reella skol-

situationen. Det är dock de förstnämnda som dominerar, och egentligen uttrycker endast 

två kommentarer kritik med hänvisning till lärare och bedömning. En av dessa påminner 

skribenten om omfånget på 600–900 ord, och en annan påminner om kravet att använda 

någon av de utdelade artiklarna som källa: ”Du har inte refererat till någon och då det 

var en del av uppgiften vill jag inte att ditt betyg sänks för att du missat något så 

simpelt.” Det är möjligt att fler kommentarer med explicita hänvisningar till betyg och 

bedömning hade funnits om inte jag och klassens lärare hade tillgång till dokumenten.  

Det är ibland en svår gränsdragning när en kommentar ska bedömas fokusera på 

anpassning till sammanhanget och den fiktiva skrivsituationen. Bland de positivt 

förstärkande kommentarerna under aspekterna innehåll och källor finns flera kom-

mentarer där eleverna använder ordet intressant för att berömma teser, argument och 

synpunkter. För att en text ska vara intressant krävs förvisso en relation mellan text och 

läsare. Min tolkning är dock att eleverna i dessa kommentarer med ordet intressant 

snarare gör sig själva till läsare och uttrycker en subjektiv värdering, än utgår från den 

fiktiva situationen och dess tänkta läsare. I ett par kommentarer används istället formu-

leringar om ämnet som aktuellt och med hänvisning till den motionstrend som finns i 
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samhället, och då menar jag att eleverna lämnar sig själva och ser till det fiktiva 

sammanhanget. När till exempel Carolina kommenterar Cecilias text om motion anser 

jag att hon inbegriper fler mottagare än sig själv: ”Ämnet är också väldigt intressant då 

det är aktuellt i princip hela tiden. Många försöker ju trots allt gå ner i vikt men miss-

lyckas precis som du skriver p.g.a. kostråd och för lite motion.” 

Ett par kommentarer lyfter direkta läsartilltal och mottagare. En positivt förstär-

kande kommentar kommer från Carolina till Cajsa-Stinas text: ”Du har en jättebra 

avslutning och jag gillar att du vänder dig till både politiker, ägare av livsmedelsaffärer 

och till läsarna.” Anna-Klara gör en kritiskt utmanande kommentar om läsartilltal, men 

den väljer jag att återkomma till i näranalysen av henne som responsgivare.   

Flest kommentarer som tydligt handlar om anpassning till sammanhanget finns 

under aspekten disposition. Eleverna hänvisar antingen direkt till det textmönster för de-

battartiklar som presenteras i läroboken eller indirekt genom att i ingress, inledning och 

avslutning uppmärksamma eller efterfråga sådant som boken beskriver som lämpligt 

innehåll. Så kommenterar Cajsa-Stina ingress och inledning i Cecilias text: ”ingressen 

förtydligar inte din rubrik och den sammanfattar inte texten, du skulle kunna pröva att 

har den som inledning…” Begreppet ingress är att betrakta som metaspråkligt och 

knutet till bland annat genren debattartikel.  

Under aspekten språk diskuteras i några kommentarer retoriska frågor och deras 

formuleringar. Retorisk fråga är ur elevperspektiv att betrakta som metaspråk och pre-

senteras av läroboken.  

Det finns också språkliga kommentarer som berör stilnivån i ordval och formul-

eringar. Elias har i sin text en referatmarkör med verbet säger: ”…säger Helena Tinner-

holm Ljungberg som är vegan sedan 7 år tillbaka.” Edvin kommenterar och föreslår en 

ändring: ”Testa att ha ’förklarar’ istället för ’säger’, det låter finare. Addera även skälv i 

mellan ’som’ och ’är’.” Elias ändrar i texten enligt Edvins förslag (med korrekt stavning 

av ’själv’). Kommentaren är ytterligare ett exempel på det Hansson (2008) kallar tem-

porärt metaspråk, och det fungerar i sammanhanget. Edvin har en metaspråklig insikt 

som han förmedlar till Elias. Den obesvarade frågan är dock om det leder till en meta-

språklig insikt även hos Elias eller bara en ändring i texten.     

I ett par kommentarer som ger sammanfattande omdöme om en text finns all-

männa positiva förstärkningar om språk av typen: ”bra ordval för att alla ska kunna läsa 

och förstå texten”. 
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5.4 Sammanfattning och slutsatser  

Nedan följer dels en sammanfattning av hur eleverna arbetar med bedömnings-

kriterierna och vilka olika aspekter i responskommentarerna de särskilt fokuserar på, 

dels slutsatser om vilka spår av lärande som framträder i detta arbete.   

I arbetet med responsmallen får aspekten innehåll och källor flest frågor, och de 

flesta av dem handlar om argumentation. Frågorna bildar tillsammans en checklista över 

vad som bör finnas med i en argumentation, medan det finns mindre av konkretion som 

handlar om argumentationens kvalitet. Det metaspråk som används är det som finns i 

bedömningsmatrisen. Även i responskommentarerna får innehåll och källor mest fokus, 

och det sker främst med positivt förstärkande kommentarer om innehåll och argumenta-

tion. Kommentarerna är ofta mer subjektiva och läsarfokuserade än kriteriefokuserade. 

Både i arbetet med att formulera en responsmall och i responsarbetet handlar elevernas 

frågor och kommentarer om källor om källhantering och inte om källor som ett bidrag 

till innehåll. 

Aspekten disposition är den som får näst flest frågor i arbetet med att formulera en 

responsmall, och här finns en tydlig konkretion med hjälp av lärobokens mall och be-

grepp. Även i responsarbetet får aspekten disposition många kommentarer, och de inne-

håller såväl ett metaspråk som konkretion med anknytning till läroboken. Med hjälp av 

denna anknytning till lärobokens textmönster för debattartikel blir aspekten disposition 

den aspekt där anpassning till sammanhanget tydligast märks. Responskommentarerna 

under disposition utmärker sig genom att ha en viss övervikt av kritiskt utmanande 

kommentarer men också genom att även de positivt förstärkande kommentarerna är 

konkreta och kriteriefokuserade.  

Få frågor till responsmallen handlar om språk, medan aspekten är den som får 

näst flest responskommentarer. Både frågorna till responsmallen och responskomment-

arerna saknar i stort sett metaspråk. De flesta kommentarer om språk är kritiskt utman-

ande, och de flesta är förslag till formuleringar och ordval, medan få kommentarer 

handlar om grammatiska normer.    

En slutsats av förra kapitlets resultat är att eleverna i sina självvärderingar talar 

om sitt responsarbete som en medvetandegörande process. Det innebär att de intar ett 

metaperspektiv, får fler tolkningspositioner och tvingas förhandla om sin egen text. I 

detta finns, som redan påtalats, en inlärningspotential. Ett rimligt antagande är att denna 

blir som störst i samband med de kritiskt utmanande kommentarerna eftersom de kräver 
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ett ställningstagande av skribenten. Resultaten i detta kapitel visar att de aspekter som 

får flest kritiskt utmanande kommentarer är disposition och språk. 

Kommentarerna under disposition och språk skiljer sig åt på det sätt att kommen-

tarerna under disposition är mer konkreta och kriteriefokuserada, dels eftersom de an-

knyter till den mall som föreslås i läroboken, dels eftersom de innehåller ett metaspråk. 

Kommentarerna under språk utgörs mest av förslag till ändringar i formuleringar och 

ordval utan metaspråk. De gånger kommentarerna rör grammatiska normer saknas 

metaspråk. Bristen på metaspråk riskerar att bli en brist även i medvetandegörandet och 

därmed i lärandet. Personen som ger responsen har en metaspråklig insikt men har inte 

verktygen att förmedla den.  

En slutsats blir att det i elevernas responsarbete är aspekterna disposition och 

språk som rymmer störst inlärningspotential, men att det är under aspekten disposition 

som det finns tydligast spår av lärande. 

 

6 Anna-Klara, Cajsa-Stina och Emir som responsgivare 
I detta kapitel analyserar jag hur responsen ser ut i mötet mellan elev, responsgrupp och 

text. En elev som ger respons på en text är i dialog både med kontexten och med texten 

– och med sig själv. Forskningsfrågan får sitt svar i en närstudie av tre elever som re-

sponsgivare. Eleverna är slumpmässigt utvalda ur de tre grupper läraren valt ut för 

analys.  

Kapitlet inleds med en analys av gruppen som kontext: hur responsarbetet har 

fungerat och den samlade bilden av gruppens responskommentarer.  

Sedan följer en analys av responskommentarerna på de två texter responsgivaren 

kommenterat. Elevens kommentarer jämförs med lärarens bedömning av textens starka 

och svaga sidor utifrån bedömningsmatrisen. Läraren har stor erfarenhet av att bedöma 

texter utifrån bedömningsmatriser, och därför menar jag att jämförelsen säger något om 

responsgivarens möte med texten.  

Hur responsgivaren använder metaspråk i de kommentarer där det skulle vara 

möjligt är relevant för analysen av responsarbetet som en medvetandegörande process. 

Jag analyserar även om kommentarerna handlar om textens lokala eller globala nivå.  

För att fördjupa bilden av responsgivaren jämför jag sedan den respons som gjorts 

med självvärderingen – vilket mönster responsgivaren kan se i sin respons och vilka lär-

domar som tas med.  
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6.1 Anna-Klara: Kritiskt utmanande på lokal nivå 

Anna-Klara ingår tillsammans med Alma och Alicia i den grupp läraren har högst 

förväntningar på. 

 

6.1.1 En välfungerande grupp 

När Anna-Klaras gruppmedlemmar beskriver hur responsarbetet i gruppen fungerat, 

berättar de att de haft en tydlig och fungerande deadline för när det skulle finnas text att 

kommentera och när kommentarerna skulle vara klara. Anna-Klara modifierar bilden 

något genom att beskriva hur deras deadline flyttats på grund av skrivkramp och prest-

ationskrav. Alla framhåller ändå att responsarbetet fungerat väl och varit meningsfullt. 

Alicia skriver: ”Jag tycker vi alla hjälptes åt och såg till att texterna blev så bra som 

möjligt.” och Alma sammanfattar: ”Det vår grupp gjorde blev jättebra.”  

Anna-Klara har alltså arbetat i en grupp som fungerat väl och där medlemmarna är 

nöjda med sitt gemensamma arbete. I responskommentarerna syns detta genom att det 

oftast uppstår en dialog mellan responsgivaren och skribenten. Undantaget finns egent-

ligen bara i Anna-Klaras text där hon själv initierar flera kommentarer med frågor om 

sin text men inte får svar från någon av responsgivarna. På så sätt framstår Anna-Klara 

som den som är mest på alerten och visar intresse för att diskutera sin egen text – 

kanske tycker hon att hon får för lite respons. Att ställa frågor om den egna texten är en 

strategi som ibland används när ”skribenten får feedback från kamrater med betydligt 

lägre kompetens, eller när skribenten av andra skäl fått en feedback som han eller hon 

inte uppfattar som särskilt fruktbar” (Hoel 2001:139). 

I flickornas kommentarer finns också många relationsskapande inslag i form av 

småord som ”tack”, ”kram” och ”puss” samt olika emoticons. Så skriver Anna-Klara till 

Alma: ”Jättetydlig tes men ingressen känns lite för lång, går den att korta ner? Bra 

jobbat Alma! (KRYA PÅ DIG!!! kram)”. Uppenbarligen visar Anna-Klara här omsorg 

om Almas hälsa, men kanske fyller hälsningen även en annan funktion. Eleverna hos 

Hoel (2001) uttrycker att det är att ge kritiskt utmanande kommenterar som är svårast 

och att en anledning är den mellanmänskliga aspekten – risken att såra någon annans 

känslor. Analysen av gruppens samlade responskommentarer visar att de flesta är 

kritiskt utmanande. De relationsskapande inslagen i responskommentarerna kan vara ett 

sätt att mildra kritiken och upprätthålla en god stämning och relation.  

Gruppens samlade kommentarer berör mestadels aspekterna innehåll och källor 

och språk. Anna-Klara har i sin självvärdering helt korrekt uppfattat att gruppen uppe-
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håller sig kring liknande aspekter i texterna men kan inte värdera det: ”Vi kom-

menterade lite liknande saker på varandras texter men om det är bra eller dåligt vet jag 

inte”. 

 

6.1.2 Med koll på källor 

Den version av Alicias text som föreligger när responsarbetet startar har rubriken ”Gör 

hälsa tillgängligt för alla” och består av 593 ord. De brister läraren pekar ut faller under 

aspekterna innehåll och källor och språk. Alicias text får sammanlagt åtta kommentarer 

av kamraterna och alla berör dessa aspekter. Anna-Klara står för fyra kommentarer, 

varav tre handlar om källhantering och en om språk. 

I sin bedömning av texten pekar läraren ut källhänvisningarna som otillräckliga. 

Alicia har i sin text refererat till ”dietisten Petra Rydén” och Anna-Klara kommenterar: 

”Glöm inte att referera till källan, artikeln/krönikan/whatever, andra ska kunna hitta 

den.” Efter responsen lägger Alicia till information som ger en tillräcklig och korrekt 

källhänvisning. Hon gör liknande ändringar även till de andra källorna. Hon lägger en 

kommentar där hon frågar Anna-Klara om det blir bra och får ett uppmuntrande svar. 

Kommentarerna om källhantering handlar om formalia och ligger på lokal textnivå. Den 

förbättrade källhantering som följer efter Anna-Klaras respons ökar textens anpassning 

till sammanhanget eftersom debattartikeln ställer krav på redovisade källor.  

Den språkliga kommentar Anna-Klara skriver handlar om lokal textnivå och ett 

ordval i rubriken: ”Gör hälsa tillgängligt för alla”. Anna-Klara vill att Alicia använder 

ett mer precist ordval: ”Hälsa är ett ganska brett ord, psykisk/fysisk, och är beroende av 

många saker. Finns det något annat ord du kan använda?” Alicia ändrar rubriken till: 

”Gör hälsosam kost tillgänglig för alla”.  

Läraren har pekat ut brister både i språkets korrekthet och stilnivå: ”Skribenten 

försöker sig på en saklig ton men behärskar inte riktigt nivån. Det blir lite knöligt och 

omständligt. En del uttrycksfel/konstruktionsfel.” Inga sådana språkliga brister fångas 

upp av Anna-Klara. Att ta i beaktande är dock att två sådana kommentarer läggs av re-

sponskamraten Alma.  

Anna-Klara möter en del av textens behov. Hon lägger däremot inga positivt för-

stärkande kommentarer. Läraren pekar ut argumentationen, källornas användning till 

innehållet och dispositionen som textens förtjänster. 
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6.1.3 En text med globala behov  

Den version av Almas text som föreligger när responsarbetet startar har rubriken ”Mer 

idrott i skolan – med fokus på glädje” och består av 784 ord. De brister läraren pekar ut 

faller under aspekterna innehåll och källor och disposition. Almas text får sammanlagt 

fem kommentarer av kamraterna, och de berör bedömningsmatrisens alla aspekter. 

Anna-Klara står för tre kommentarer, varav en handlar om ingressen, en är en språklig 

kommentar om ordval och en handlar om läsartilltal och textens mottagare.  

Den första av Anna-Klaras kommentarer innehåller först en positiv förstärkning 

av tesen och sedan en kritik av ingressen: ”Jättetydlig tes men ingressen känns lite för 

lång, går den att korta ner?” Kommentaren faller under aspekten disposition, men den 

berör också anpassning till sammanhang eftersom det metaspråkliga begreppet ingress 

kan kopplas till debattartikelns krav. Läraren pekar ut andra brister i dispositionen som 

har med styckeindelningen att göra: två stycken skulle kunna slås ihop och ett annat 

innehåller för många nya tankar. Detta fångas inte upp av Anna-Klara och inte heller av 

hennes responskompis Alicia.  

Anna-Klaras andra kommentar är språklig på lokal textnivå. Alma har i sin text 

skrivit: ”Vad som inte behövs är ännu en röst inuti ens huvud som talar om för en att 

ens kropp inte är bra nog.” Anna-Klara berömmer först själva synpunkten men har 

sedan synpunkter på formuleringen: ”Jag tänker att synpunkten kommer utifrån så där-

för borde inte rösten finnas inuti huvudet. Går det att omformulera? Förstår du vad jag 

menar?” Alma svarar med en kommentar där hon föreslår en ny formulering som pre-

ciserar hennes resonemang: 

 

Självklart förstår jag vad du menar! Jag var själv osäker på hur jag skulle formulera mig. 

Jag ändrade meningen till: ”Vad som inte behövs är fler tvivel på att man inte är bra nog. 

Tvivel som inte bara kommer inifrån utan dessutom från någon annan kan göra det ännu 

svårare att lära sig tro på sig själv”. Låter det bättre? 

 

Anna-Klara svarar genom att använda funktionen som markerar kommentaren som löst. 

Kommentarväxlingen är ett exempel på hur det i denna grupp ofta uppstår dialog i kom-

mentarfältet. 

Anna-Klaras tredje kommentar berör global textnivå och leder också till att Alma 

gör en redigering på global nivå. Hon lägger en kommentar till de avslutande mening-

arna i Almas text vilka uttrycker ett tilltal och en uppmaning: ”Idrottslärare, ert vik-

tigaste uppdrag är att lära eleverna att känna glädje i det de gör! Då finns det en stor 
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chans att de fortsätter med det hela livet!” Här följer flickornas kommentarväxling och 

dialog till dessa meningar: 

 

Anna-Klara:  Du har inte vänt dig specifikt till idrottslärare tidigare i texten, är de ensam 

bov eller är det skolverket?  

 

Alma: Jag lade till stycket ”Jag anser att idrottslärarna har en viktig roll i att lära 

ungdomarna att känna rörelseglädje. De har också chansen att påverka elevernas fysiska 

och psykiska hälsa till det bättre genom att minska den prestationsinriktade idrotten.” i 

inledningen. Nu har jag markerat vilka jag vill ska ta del av denna texten, blev det klarare 

tycker du? Funkar den bra tillsammans med uppmaningen till idrottslärare i slutet? 

 

Anna-Klara: Ja det blir jättebra!! Mycket klarare! 

 

Diskussionen handlar om till vem texten vänder sig, vem som ska ta del av den, och 

kommentarerna berör därför anpassning till sammanhang. Läraren framhåller i sin be-

dömning att en brist i texten är en otydlig tes och därmed en glidning i argumentationen. 

Här tycks flickorna enas om att texten riktar sig till idrottslärarna och deras ansvar att 

göra idrottsundervisningen mindre prestationsinriktad. Det innebär att texten spretar 

innehållsmässigt på andra ställen, men det kommer inte fram i övriga respons-

kommentarer.  

Enligt läraren handlar de grundläggande problemen i texten om innehåll och 

källor med glidande tes och argumentation samt brister i dispositionen och stycke-

indelningen.  De brister läraren lyfter gäller textens globala nivå. Anna-Klara lägger en 

kommentar på global textnivå om läsartilltal där hon indirekt tangerar den glidande ar-

gumentationen. Övriga kommentarer ligger på lokal textnivå, och det gör även de kom-

mentarer som responskompisen Alicia lägger. Textens behov av respons på global text-

nivå tillgodoses därför inte fullt ut i responskommentarerna, vilket är en krävande upp-

gift för eleverna.  Hoel (2001) visar att det som är mest krävande för elever är respons 

på global nivå och kritiskt utmanande respons eftersom det kräver mest kunskaper och 

medvetenhet.  

 

6.1.4 En medveten självvärdering 

Anna-Klara har lagt kommentarer om källhänvisning, ordval, ingress, formulering och 

läsartilltal. Några av kommentarerna har samtidigt berört textens anpassning till sam-



  

 

42 

manhang. När Anna-Klara i sin självvärdering ska beskriva den respons hon gett skriver 

hon: 

 

Jag gav respons på meningsbyggnader och lite struktur/formalia. Jag var ganska rakt på 

med konstruktiv kritik och förslag och glömde att nämna det som var bra i texten. Jag var 

ganska snabb på att märka ord och meningsbyggnader eftersom det är lättast att se och det 

är också vad som stör mig mest. 

 

Att utvärdera den respons man gett är en svår uppgift för eleverna och kräver att de intar 

ett metaperspektiv. Anna-Klara har rätt i att hennes kommentarer till största del ger 

konstruktiv kritik och förslag men att hon är snålare med beröm. Vad hon menar med 

struktur/formalia är lite oklart – kanske syftar hon på sina kommentarer om källor och 

ingress. Att hon skriver att hon varit snabb med att märka ord och meningsbyggnad 

stämmer däremot inte med den sammantagna bilden av de kommentarer hon gjort.  

Anna-Klara beskriver självmant i sin självvärdering hur hon gått tillväga när hon 

gett respons:  

 

När jag gav respons läste jag först igenom artikeln snabbt för att få en överblick så att allt 

var med (inledning, avslutning etc). Efter det kollade jag närmare på varje stycke. Jag 

kommenterade efterhand som jag tog mig igenom texten.  

 

Om stödmaterial skriver hon att hon läst igenom det för inspiration, men hon vet inte 

om det speglas i hennes kommentarer.  

De flesta av Anna-Klaras kommentarer handlar om lokal textnivå. Kanske är det 

känslan av det hon uttrycker när hon upplever att hon varit snabb att märka ord. När hon 

ska formulera vad hon skulle ta med sig av responsarbetet till nästa gång skriver hon: 

”Om jag fick tillfälle att arbeta med respons igen skulle jag försöka att fokusera mer på 

textens struktur och formalia för texten. Det är egentligen det som är viktigast och är 

därför också det som är svårast att se och ge respons på.” Det är lite svårt att veta vad 

hon menar med formalia för texten, men hennes svar uttrycker att hon ser ett utveck-

lingsområde för sin egen respons. Sammantaget visar Anna-Klara en medvetenhet om 

responsarbetet.  
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6.2 Cajsa-Stina: Struktur och textmönster 

Lärarens förväntningar på den grupp där Cajsa-Stina ingår tillsammans med Carolina 

och Cecilia är att de är engagerade och ambitiösa. Detta är gruppen där eleverna enligt 

läraren ”alltid gör som man säger till dem”.   

 

6.2.1 Både positivt och negativt   

Alla i gruppen beskriver samma planering – texterna skulle vara färdiga i en första ver-

sion fredag morgon så att gruppen hade tre dagar på sig att ge varandra respons – och de 

är också eniga om att det fungerade bra. Cecilia skriver att de var redo att ge varandra 

respons snabbt, och det stämmer med tidpunkterna som registrerats i Google Drive att 

de varit inne vid flera tillfällen och kommenterat varandras texter. För Cajsa-Stina och 

Carolina är responsarbetet odelat positivt, och de beskriver hur de fått idéer, inspiration 

och nya ögon. Cecilia är däremot mer kritiskt till att ge respons på andras texter: ”Det 

hindrar ens egna insatser på den egna texten då man spenderar mycket tid till att ge 

respons istället.” Hon uttrycker också hur hon äger sin text och förhandlar om vilka för-

ändringar hon ska göra: ”Jag kommer ihåg att jag använde kommentarerna till viss del 

för att jag inte alltid samtyckte.” Detta är ett förhållningssätt hon även beskriver när hon 

talar om tidigare respons från föräldrar och klasskamrater: ”Jag brukar lyssna på re-

sponsen noga men mest vara självkritisk. Ingen annan ska ju forma ens text helt.” 

Gruppen lägger tillsammans många kommentarer, och utmärkande för kom-

mentarerna är att de oftast är innehållsrika och att samma kommentar innehåller både 

positivt förstärkande inslag och kritiskt utmanande. Det är också det mönster de själva 

beskriver, här med Carolinas ord: ”I gruppen har vi skrivit både positiv och negativ re-

spons med mycket förslag på förbättringar.” Bland eleverna hos Hoel (2001) är det en 

strategi de använder för att hantera känslor när de ger kritiskt utmanande kommentarer.  

Gruppens samlade kommentarer är ganska jämnt fördelade över matrisens alla 

aspekter.  

 

6.2.2 Stöd för struktur 

Den version av Cecilias text som föreligger när responsarbetet startar har rubriken ”Vi 

måste kombinera kost och motion” och består av 507 ord. Läraren påtalar egentligen 

brister kopplade till alla aspekter i matrisen. Texten har fått elva responskommentarer 

av kamraterna, och alla berör innehåll och källor och disposition. Cajsa-Stina står för 

fem kommentarer, och alla innehåller utmanande kritisk respons om dispositionen. Alla 
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kommentarer utom en inleds med något positivt förstärkande, oftast kopplat till någon 

synpunkt eller fakta.   

I sin första kommentar glömmer Cajsa-Stina bort att först vara positiv utan kriti-

serar direkt textens ingress och inledning: 

 

det första är att du inte har någon ingress. i inledningen har du med hur du upptäckte problemet och 

det är bra presenterat med artikeln och citatet. men inledningen förklara inte vad du vill förändra så 

det leder till att den inte fånga ens intresse. du skulle kunna pröva att lägga lite mer backgrund som 

exempel varför mortionen behövs också.  

 

Cajsa-Stinas andra kommentar läggs som en kommentar till den första, och hon skriver 

den fyra minuter efter den första. Hon har nu upptäckt att Cecilia grafiskt ändrat in-

ledningen till en ingress:  

 

åå jag såg inte att du ändrade den till ingress. nu har du ingen inledning så en behöver 

skrivas till. ingressen förtydligar inte din rubrik och den sammanfattar inte din texten. du 

skulle kunna pröva att har den som inledning igen och tänka på det som jag skrev ovan. 

eller lägga till lite mer sammanfattning om texten i ingressen.  

 

I sina kommentar följer Cajsa-Stina ganska exakt det mönster Fixa genren ger för 

innehåll och utformning av ingress och inledning. Kommentarerna är också fylliga och 

innehåller både förklaringar och motiveringar. Cajsa-Stina tar stöd av läroboken då hon 

motiverar och förklarar. Hon visar ett nästan statiskt sätt att se på det textmönster som 

presenteras där, men kanske kan det tolkas så att textmönstret för henne blir ett 

kriterium för en god struktur i en debattartikel. Hoel menar att kriteriefokuserade för-

klaringar och motiveringar ökar lärovärdet för båda parter i responsarbetet (2001:137). 

Cajsa-Stinas kommentarer visar att hon försöker motivera sina kommentarer och att hon 

riktar dem mot de normer för debattartikel som läroboken presenterar. 

Cajsa-Stinas tredje kommentar berör både själva argumentationen och strukturen 

– det är till och med så att Cajsa-Stina i sitt råd visar hur innehållet i form av argu-

mentationen och strukturen samspelar:  

 

faktan i texten är bra och det resonemang och åsikter du har är också bra och intressanta. 

särskilt i första stycket. men det är svårt att utskilja dina argument och det blir lite för-

virrande. Du skulle kunna pröva att ha ett stycke för varje argument och dens back-upp 
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fakta? det skulle även kunna förbättra strukturen. en annan bra sak i texten är att du tar egen 

kunskap istället för en massa med fakta från andra källor. 

 

I sin fjärde kommentar hakar Cajsa-Stina på en redan lagd kommentar av Carolina 

som kritiserar avslutningen. Båda responsgivarna finner den otydlig och ger råd 

att lägga till en avslutning som förtydligar tesen, tar upp det bästa argumentet och 

ger en uppmaning – allt enligt mönstret i läroboken.  

Cajsa-Stinas sista kommentar är en sammanfattande kommentar till hela 

texten som kortfattat upprepar det som de tidigare kommentarerna tagit upp – 

dock med nytt beröm för de retoriska frågorna i texten.  

Cajsa-Stinas kommentarer berör textens globala nivå. Kommentarerna kan 

förefalla vara styrda av det textmönster för debattartikel som presenteras i läro-

boken, men de möter också faktiska brister i texten. Läraren har i sin bedömning 

pekat ut behov av tydligare styckeindelning och bearbetad avslutning. Andra bris-

ter som lyfts av läraren är att texten har en svag argumentation och tenderar att 

vara mer utredande är argumenterande och att språket är alltför vardagligt. Detta 

fångas inte upp av vare sig Cajsa-Stina eller hennes responskompis Carolina.  

 

6.2.3 Med läsaren som motivering 

Den version av Carolinas text som föreligger när responsarbetet startar har rubriken 

”Våra matvanor skadar hälsan och miljön” och består av 734 ord. De brister läraren 

framhåller berör innehåll och källor. Texten får tio responskommentarer av kamraterna. 

De flesta av dem berör aspekten disposition och är positivt förstärkande, medan de fles-

ta kritiskt utmanande kommentarerna berör språket. Endast en kommentar berör inne-

håll och källor och den är positivt förstärkande. Cajsa-Stina står för sju av kommen-

tarerna.  

Utmärkande för Cajsa-Stinas kommentarer på denna text är att de till övervägande 

delen är positivt förstärkande, och att de berör alla aspekterna i bedömningsmatrisen.  

Till aspekten innehåll och källor kan räknas ett par kommentarer. Den ena gäller 

Carolinas första argument: ”Till att börja med håller vi på att utrota oss själva med våra 

matvanor.” och Cajsa-Stina berömmer: ”bra första argument, den väcker intresse och 

har en bra motivering och back-upp fakta till stöd”. Den andra kommentaren berömmer 

textens källhänvisningar, vilket går emot lärarens anmärkning om bristande källhän-

visningar. Båda kommentarer ligger på lokal nivå. Kommentaren om det intresse-

väckande argumentet skulle ur ett elevperspektiv kunna handla om anpassning till 
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sammanhang. Cajsa-Stina gör en värdering av argumentet utifrån hur intresseväckande 

men också motiverat det är ur en läsarsynvinkel. 

Flera kommentarer innehåller beröm som faller under aspekten disposition. In-

ledning och avslutning kommenteras med anknytning till textmönstret från läroboken. 

En kommentar uppmärksammar positivt textbindning: ”snygg övergång från första ar-

gumentet till andra”. Läraren har i sin bedömning påpekat att texten innehåller hybrid-

stycken, men av Cajsa-Stina får styckeindelningen istället beröm i en allmän kommen-

tar. 

Aspekten språk uppmärksammas i en sammanfattande kommentar av texten:  

 

du har även skrivit den så att nästan vem som helst kan läsa den, den som inte skulle kunna 

läsa den skulle exempel vara en som inte vet vad växthusgaser är. din text skulle fungera 

som en debattartikel. ditt språk är även lagom avancerat så många kan förstå 

 

Cajsa-Stinas kommentar visar att hon i sin respons tänker på den fiktiva skrivsituationen 

och anpassning till sammanhang. Också i den kritiskt utmanande kommentaren om 

språk och formuleringen av retoriska frågor motiverar hon med hänvisning till läsaren 

även om det är i mer vaga uttryck av att fånga intresse: 

 

inledning är bra och du presenterar ämnet och tesen bra. men det fånga inte riktigt intresset, 

du kanske skulle kunna pröva att ändra/lägga till ordval i dem retoriska frågorna i slutet. ex 

som ”varför fortsätter vi äta som vi gör då vi vet att att det påverka vår hälsa och miljö 

negativt?” så man fånga ämnet starkare i frågan 

 

I flera kommentarer hänvisar och motiverar alltså Cajsa-Stina till läsaren på olika sätt. 

Det kan tolkas som att det hos henne finns en medvetenhet om att anpassning till 

sammanhang är en övergripande aspekt och att syftet med responsen och skrivandet är 

att skriva en text som fungerar som en debattartikel möjlig att publicera. Så kan också 

hennes noggranna hänvisningar till lärobokens debattmall förstås.  

 

6.2.4 Respons på bästa sätt 

Cajsa-Stinas respons innehåller flera både kritiskt utmanande och positivt förstärkande 

kommentarer om struktur med hänvisning till mallen i läroboken. Innehåll i form av 

argumentation får också positivt förstärkande kritik. Hennes kommentarer är oftast 

innehållsrika och rymmer både positiv förstärkning och kritisk utmaning tillsammans 

med förklaringar, förslag och motiveringar – flera gånger med hänvisning till läsaren. 
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Cajsa-Stinas självvärdering av den respons hon gett stämmer väl:  

 

Jag gav mest respons på strukturen och innehåll. Om alla delar av en debattartikel var med 

och om jag tyckte att något saknades av delarna. Jag formulerade med positiv respons först 

sen det jag tyckte saknas eller något jag skulle ändra på. Jag gav även ibland förslag på hur 

det kunde se ut.  

 

När hon skriver om stödmaterialet framhäver hon läroboken och det stöd hon fått där för 

struktur – både när hon skriver sin egen text och i responsarbetet: ”Zebraboken använde 

jag till att göra en struktur och innehållnings mall till en debattartikel.” Det märks 

tydligt i den respons hon gett.  

Det hon tar med sig från responsarbetet är: ”Hur jag ger respons på bästa sätt, vad 

man ska se efter i texten.” Cajsa-Stina har lagt många och innehållsrika kommentarer 

som vittnar om att hon ansträngt sig att ge respons på bästa sätt, det vill säga så som hon 

har uppfattat att lärobok och undervisning visat henne.   

 

6.3 Emir: Respons med förhinder 
Emir ingår tillsammans med Elias och Edvin i den grupp som läraren har lägst förvänt-

ningar på.  

 

6.3.1 Gruppen som bryr sig mindre om läraren 

Första bilden av gruppen tonar fram under lektionen när eleverna ska arbeta med frågor 

till en responsmall. Emir, Elias och Edvin arbetar vare sig som grupp eller med uppgift-

en. När jag sätter mig hos dem och leder diskussionen kommer de med olika förslag till 

frågor och har relevanta saker att säga. Men på pappret som de lämnar när lektionen är 

slut finns inte mycket skrivet – när jag gick från gruppen tog tydligen ingen över att 

leda gruppen. 

Ingen i gruppen har lämnat in eller via Google Drive delat en självvärdering. En 

tid efter den lektion klassen skrev sina självvärderingar var jag inne i klassrummet för 

att påminna eleverna om att dela sina dokument med mig – Emir och Edvin efterfrågade 

min adress, men jag fick aldrig någon inbjudan att dela dokument med dem. Vid ett till-

fälle träffade jag Emir i korridoren och frågade honom igen och han lovade att dela, 

men inbjudan uteblev. I slutet av terminen försökte jag istället samla gruppen för ett 

kort samtal men lyckades aldrig fånga dem – de fanns inte på plats vid kursernas sista 

lektioner. 
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Alla tre delade däremot sina dokument med debattartikeln – med varandra, med 

mig och med läraren. Alla har också varit inne och gett varandra responskommentarer. 

Alla har lämnat in slutliga debattartiklar till läraren för bedömning och fått godkända 

betyg. 

Mönstret som går att utläsa är att de gör de saker som de upplever har betydelse 

för dem själva och för varandra, men inte för läraren eller för någon annan lärare, i det 

här fallet mig. De går in och ger varandra respons – kanske är det av respekt för var-

andra eller möjligen uppfattar de momentet som obligatoriskt för att bli godkända på 

uppgiften.  

De flesta av gruppens kommentarer är kritiskt utmanande och berör matrisens 

olika aspekter. Utmärkande för gruppens responsarbete är att responsen sker innan tex-

terna kan betraktas som en första version utan tidigare i skrivprocessen. Ibland finns 

nästan ingen text alls. Eftersom texterna som föreligger vid tiden för responsen är ofär-

diga har jag inte lämnat dem till läraren för bedömning.   

 

6.3.2 Utebliven dialog om kort text 

När Emir kommenterar Elias text första gången finns enbart en rubrik och en inledande 

mening. Rubriken lyder ”Vegetarianism, miljöns räddare eller bara strunt?” och Emir 

kommenterar: ”Bra tes! Dock så måste du skriva mer.” Man kan tolka det som att Emir 

gör det bästa av situationen. Han upplever att det finns en tes och berömmer den, och 

påminnelsen om mer text bör nog tolkas som en humoristisk anmärkning.   

Nästa gång Emir går in i dokumentet och kommenterar finns mer text. Han på-

minner om källor och får till svar: ”Fixat, tack!” 

Som första argument har Elias skrivit: ”Att konvertera till att bli vegetarian är 

bätre för miljön, och i vissa fall nyttigare.” Emir efterfrågar i en kommentar exempel: 

”ge några exempel, på vilket sätt är det typ bättre för miljön?” I en annan anslutande 

kommentar efterfrågar han en inledning: ”Innan du börjar med dina argument se till så 

att du har en inledning.” Elias ställer frågan: ”Hur menar du?” men Emir svarar inte. 

De kommentarer Emir skriver är relevanta för den text som föreligger. Det går 

också att se en viss vilja till dialog även om den sällan uppstår, eftersom pojkarna är 

inne i varandras dokument så korta stunder enligt tiderna i ändringshistoriken och kom-

mentarfältet i Google Drive. 
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6.3.3 Respons på disposition 

Enligt ändringshistoriken i Google Drive går Emir vid fyra tillfällen två olika dagar in i 

Edvins dokument, men då är inget skrivet. När Emir skriver sina första kommentarer 

finns rubriken ”Mer träning åt folket”, en inledning följt av en disposition med tre argu-

ment där det första hunnit få text. Emir lägger en kommentar om underrubrikerna i dis-

positionen: ”Du behöver inte skriva arg 1 osv det ska vara som en flytande text.” Hans 

andra kommentar påminner skribenten om att han ska ha med motargument. 

Emirs korta men dock återkommande besök i dokumentet vittnar om att han 

försöker hitta text att ge respons på.   

 

6.3.4 Responsklubben som inte blev en klubb 

Det enda som syns från elevernas responsarbete är deras kommentarer i varandras doku-

ment. Deras tankar och reflexioner har de valt att behålla för sig själva. Av deras kom-

mentarer kan man dra slutsatsen att de har gett respons på den text de mött i dokumentet 

men att den texten oftast varit kort. Man kan säga att de har varit mer angelägna om att 

ge respons än att få. 

En förklaring kan vara tidsbrist och bristande framförhållning. Vi vet inte heller 

hur deras planering för gruppen såg ut eller ens om det fanns någon. 

Lärarens nedskruvade förväntningar på gruppen bygger på de erfarenheter hon har 

av deras tidigare insatser i skolarbetet. Kanske delar eleverna hennes låga förväntningar, 

det vill säga förväntningarna på de andra och vilken respons de ska ge är låga. Därför 

blir det mindre motiverat att leverera en text för respons. 

Lärarens låga förväntningar kan också spegla elevens låga förväntningar på sig 

själv. Hoel (2001) talar om responsklubben och att befinna sig innanför eller utanför 

den: 

 

I responsgrupper visar sig elevernas självuppfattning i fråga om kunskapskompetens 

särskilt tydligt på två områden, nämligen i deras roller som skribenter och som respons-

givare. De måste kunna skriva såpass bra texter att de känner sig som medlemmar av 

”skrivarklubben”, och de måste kunna ge så pass kvalificerade responser att de blir 

accepterade som medlemmar av ”responsklubben”. (a.a.:160f) 

 

Av någon anledning blev det inte någon riktig klubb av Emir, Edvin och Elias. Om 

kamratrespons skulle vara ett återkommande inslag i deras skolskrivande, hade läraren 
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varit tvungen att undersöka om de hade kunnat ingå i några andra elevers klubb eller om 

de med stöd och hjälp hade kunnat bilda en egen.  

 

6.4 Sammanfattning och slutsatser  
Nedan följer dels en sammanfattning av vad som kan sägas om mötet mellan elev, 

responsgrupp och text, dels vilka slutsatser som kan dras.  

För varje grupp går att urskilja ett mönster för hur man ger respons. I Anna-Klaras 

grupp ges mestadels kritiskt utmanande kommentarer, och det verkar som att man ba-

lanserar detta genom relationsskapande inslag av småord som ”tack” och ”kram” och 

med emoticons. I Cajsa-Stinas grupp ges mycket positiv förstärkande respons, och kom-

mentarer med kritiskt utmanande synpunkter inleds oftast med beröm. I Emirs grupp 

verkar man acceptera att texterna är ofärdiga, och man lägger respons utifrån det som 

finns.  

Responsgivarna använder stödmaterialet på olika sätt. Anna-Klara skriver att hon 

läst igenom materialet men vet inte om det märks i hennes kommentarer. När hon be-

skriver hur hon gått tillväga när hon gett respons verkar hon ha utgått från sin läsning av 

texten. Cajsa-Stina skriver att hon använt responsmallen, powerpointen om respons och 

läroboken, vilken hon använt som stöd för textens struktur både i sitt skrivande och i sitt 

responsarbete. 

Anna-Klara kommenterar främst kritiskt utmanande källhänvisningar och formul-

eringar på lokal textnivå. Cajsa-Stina kommenterar med en övervikt åt positivt förstär-

kande mest struktur och textmönster, något som stämmer med hennes sätt att beskriva 

hur hon använt stödmaterialet. Båda skriver kommentarer som har att göra med anpass-

ning till sammanhang, även om Cajsa-Stina har flest. Responsgivarna visar i sina själv-

värderingar en ganska stor medvetenhet om hur och vad de kommenterat. 

I jämförelsen med lärarens bedömning av texterna går att se att både Anna-Klara 

och Cajsa-Stina till stor del möter textens behov i sina kommentarer. De brister i tex-

terna som inte får respons har det gemensamt att de antingen handlar om global textnivå 

eller om språkligheter på lokal nivå som har med grammatiska normer eller stilnivå att 

göra. 

Analysen pekar på att responsgivarna förmår inta ett metasperspektiv och har en 

medvetenhet om text och process: de möter delvis textens behov i sina kommentarer, de 

lägger kommentarer som har med textens anpassning till sammanhang att göra och visar 

därmed en viss medvetenhet om textens normer, de utformar sina kommentarer så det 
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passar gruppen och de uttrycker i sina självvärderingar en medvetenhet om vad och hur 

de gjort. I Anna-Klaras utvärdering pekar hon ut ett utvecklingsområde för sig själv om 

hon ska ge respons fler gånger: textens struktur och formalia. Hon har därmed både lärt 

sig något om vad som ger en text kvalitet och om sig själv som responsgivare. I Cajsa-

Stinas responsarbete finns tecken på lärande då hon med hjälp av läroboken både i sitt 

eget skrivande och i sitt responsarbete arbetar med struktur och textmönster. Hon pekar 

också själv ut detta i sin självvärdering. I sitt arbete låter hon därmed lärobokens 

textmönster utgöra ett kriterium för en bra debattartikel. Hoel (2001) talar om 

flexibilitet, förmågan att se flera möjliga lösningar, som en egenskap hos de mest kom-

petenta skribenterna och responsgivarna. Hit har Cajsa-Stina ännu inte nått, utan hon 

följer ganska exakt lärobokens textmönster. 

Närstudien pekar också ut områden i lärandeprocessen där eleverna behöver mer 

stöd i undervisningen. Ett område är förmågan att läsa och diskutera texters kvalitet på 

global textnivå. Ett annat är förmågan att på lokal nivå kunna diskutera grammatiska 

normer med metaspråkliga begrepp. Närstudien av Emirs grupp visar att kamratrespons 

som metod kan innebära att den mesta responsen uteblir. En läraruppgift blir här istället 

att stödja själva arbetet. Ett sätt skulle kunna vara genom att själv fungera som modell 

för hur man kan ge respons. 

 

7   Slutdiskussion 
Syftet med min studie har varit att undersöka det meningsskapande som sker när 

gymnasieelever på studieförberedande program genomför kriteriefokuserad repons som 

en del i uppgiften att skriva en debattartikel. Den övergripande frågeställningen är: 

Vilka spår av lärande framträder i denna studie av responsarbete? Eleverna vittnar om 

att en stor del av meningsskapandet i mötet med andras texter ligger i att responsgiv-

ningen ger eleverna ett metaperspektiv som de kan ta med i skrivandet av den egna 

texten. Min slutsats blir att det är i detta metaperspektiv den stora inlärningspotentialen 

ligger.  

I varje resultatkapitel har jag sammanfattat resultaten av de underordnade forsk-

ningsfrågorna och presenterat mina slutsatser:  

 

1. Vilka upplevelser och erfarenheter lyfter eleverna fram när de skriver om sitt 

responsarbete?  
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2. Hur formulerar eleverna frågor till responsmall utifrån bedömningskriterierna, 

och vilka aspekter av kriterierna fokuseras i deras responskommentarer?  

3. Vad kan sägas om mötet mellan elev, responsgrupp och text?  

 

I detta kapitel diskuterar jag resultaten från min undersökning med hjälp av Bergh 

Nestlogs (2012) transaktionscirkel kopplad till diskursdimensionerna och textens tre 

metafunktioner. Jag låter också resultaten möta mina erfarenheter som praktiker för 

didaktiska resonemang och vidare frågor att undersöka. Kapitlet avslutas med ett avsnitt 

med kritiska reflexioner om studien.  

 

7.1 Transaktioner, meningsskapande och didaktiska reflexioner 
Uppsatsen har fått titeln Med annan blick. Titeln syftar dels på att eleverna när de tar 

emot respons får tillgång till någon annans blick på sina texter, dels på att de genom att 

ge och få respons får en ny och annan blick för sina texter. Det är den egna nya blicken 

de själva lyfter fram i sina självvärderingar som det mest positiva med responsarbetet. 

De beskriver hur de i egna texter kan se vad de sett i andras. Eleverna får i respons-

arbetet hjälp med att inta ett metaperspektiv. Genom att uttrycka detta visar de dessutom 

en metaförståelse för responsarbetet som en del av skrivandet. I sina självvärderingar 

visar de också en metaförståelse för sitt eget responsarbete. De har en ganska god upp-

fattning om hur och vad de gett respons på, och de kan formulera vad de har lärt och 

vad de behöver utveckla.  

Bergh Nestlog (2012) beskriver transaktioner som meningsskapande processer i 

dialog med andra och med sig själv, och med transaktionscirkeln visar hon hur de leder 

till både produktions- och receptionsförståelse: 

 

 

Figur 4. Transaktionscirkeln (Bergh Nestlog 2012:56) 
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När kamratrespons används som metod och får utgöra en del av skrivprocessen ges 

eleverna flera tillfällen att vara i dialog med andra och med sig själva. Transaktions-

cirkeln sammanfattar på så sätt den medvetandegörande process eleverna uttrycker och 

visar i sina självvärderingar: ”Textreception och textproduktion handlar om att vara i 

text i ett meningsskapande, medan receptionsförståelse och produktionsförståelse utgör 

ett metaplan där man utvecklar förståelse av läsande och skrivande” (a.a.:56). 

Elevernas tillgång till förmågan att inta ett metaperspektiv och att kunna ställa sig 

utanför sin text är en av de förutsättningar som behövs för att skapa ett klassrum där 

man talar om text, och där det finns utrymme för experimenterande och bearbetning. 

Elever både hos Parmenius Swärd (2008) och Kronholm-Cederberg (2009) uttrycker 

sådana önskemål. Upplevelser och insikter hos eleverna i denna undersökning visar att 

responsgrupper kan vara en del av ett sådant klassrum. Kronholm-Cederberg föreslår att 

läraren deltar i responsgrupperna. Det kan finnas didaktiska vinster med det. En är att 

läraren har kunskaper som gör att de nya tolkningspositionerna blir fler. En annan är att 

samtalet kan bli en lärandesituation för läraren. I elevernas kommentarer blir deras text-

medvetenhet synlig, och den insikten hos läraren kan ligga till grund för planeringen av 

den kommande undervisningen. Det sistnämnda synsättet är en central strategi i be-

dömning för lärande (se t.ex. Lundahl 2011). Lärarens kunskap om var eleverna be-

finner sig i sin text- och produktionsmedvetenhet utgör då en del av en medveten skriv-

undervisning.  

I denna undersökning kan både elevernas responskommentarer och självvärde-

ringar ses som resultat av transaktioner och därmed visa spår av meningsskapande, det 

vill säga av lärande. Responskommentarerna om textens struktur utmärker sig eftersom 

de övervägande är kritiskt utmanande, konkreta och kriteriefokuserade och innehåller 

ett metaspråk. I självvärderingarna lyfter eleverna fram läroboken och responsmallen 

som stöd för att de både i sitt skrivande och i sin respons fokuserat mer på struktur än de 

annars skulle ha gjort. Läroboken är en resurs i den diskursiva praktiken, och den 

hjälper eleverna att tillägna sig de textkrav som gäller för genren debattartikel – en 

diskurs hämtad från den sociala praktiken. Läraren har i sin undervisning poängterat 

lärobokens textmönster för debattartikel dels genom att arbeta med den under 

lektionstid, dels genom att i sina instruktioner uppmana eleverna att utgå från den. 

Undervisningens fokus speglas i de spår av lärande som framträder i självvärderingarna 

och responskommentarerna. Genom att utgå från hur Bergh Nestlog (2012) placerar 

transaktionscirkeln i den kritiska diskursanalysens diskursdimensioner kan detta förstås 
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så att undervisningen påverkar och styr elevernas transaktioner och därmed lärande. Då 

blir det också relevant att ringa in de aspekter av text där det finns behov av ökat stöd 

från undervisningen.  

Elevernas kommenterar om språk är, i likhet med dem om struktur, mestadels 

kritiskt utmanande. Däremot innehåller de mycket sällan metaspråk, och nästan inga 

kommentarer handlar om grammatiska normer. Detta resultat stämmer väl överens med 

Hansson (2008). Det är därför rimligt att anta att medvetenheten och lärandet här är 

mindre. Hur undervisning kan bidra till att elever får grammatisk kunskap och meta-

språk, och på ett sätt så att de kan avända kunskaperna för att tala om andras och sin 

egen text, blir då en didaktisk fråga.   

En annan aspekt av texten som utmärker sig i elevernas responskommentarer är 

innehåll. Kommentarer om innehåll och argumentation är mestadels positivt för-

stärkande. Kommentarer som berör källor handlar om källhantering men däremot aldrig 

om källor som bidrag till innehållet i texten. Som tidigare nämnts förknippar eleverna 

hos Randahl (2014) svenskämnet med språk snarare än innehåll, medan de betraktar 

fysikämnet på motsatt sätt. En möjlig förklaring till att eleverna i min undersökning 

mest ger kritiskt utmanande kommentarer på språk kan vara att de delar denna upp-

fattning att text går att dela upp i att handla om antingen innehåll eller språk.  

Enligt den systemisk-funktionella grammatiken samspelar i texten de tre meta-

funktionerna – den interpersonella, den ideationella och den textuella. Hos Holmberg & 

Karlsson (2013) presenteras de två förstnämnda som de grundläggande meta-

funktionerna och den sistnämnda som en hjälpfunktion. Det finns i min undersökning en 

spännvidd i responskommentarerna på så sätt att var och en av metafunktionerna 

fokuseras i olika kommentarer. I en del av de kommentarer som fokuserar den inter-

personella metafunktionen visar eleverna indirekt en förståelse för den textuella meta-

funktionen som en hjälpfunktion – tydligast kanske i de kommentarer där dispositionen 

kritiseras med hänvisning till debattartikelns textmönster, men också i de få kommen-

tarer som berör stilnivå. Argumentationen får flera gånger positivt förstärkande kom-

mentarer om att den är intressant eller stark. Hellspong och Ledin (1997) tar speciellt 

upp argumentation och menar att i den ”samverkar det interpersonella på ett komplext 

sätt med det ideationella” (a.a.:167). Eleverna verkar vara detta på spåren. Det skulle 

därför kunna finnas didaktiska vinster med att göra eleverna medvetna om meta-

funktionerna och hur de samspelar. För det första ökar det deras textkompetens och text-

medvetenhet. Med korrekt metaspråk skulle det dessutom möjliggöra mer precisa och 
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fördjupade resonemang om text. För det andra skulle det vara en vinst för skrivandet i 

alla ämnen, eftersom svenskämnet då blir ett ämne där även innehåll är relevant och 

språkliga frågor blir relevanta även i andra ämnen. 

Från en diskursanalytisk synvinkel kan elevernas uppdelning av texten i språk och 

innehåll förstås även som en spegling av den diskursiva praktikens uppdelning i olika 

ämnen och kurser – en undervisningspraktik som är den mest förekommande i gym-

nasieskolan. I styrdokumenten, vilka ingår i den diskursiva praktiken men speglar den 

sociala praktiken, finns genom beskrivningar av olika ämnens centrala innehåll och 

genom kunskapskrav för varje kurs en betoning av lärande inom ämnesgränser. I varje 

gymnasieprograms examensmål finns förvisso ett helhetsperspektiv på elevernas 

lärandemål, men det är inte det perspektivet som dominerar diskursen i och om 

gymnasieskolan. När eleverna i min studie i kursen Svenska 2 ombeds skriva en 

debattartikel på temat Hälsa, motion och kost är det rimligt att de tolkar inlärningsmålet 

som att lära sig att skriva en debattartikel snarare än att lära sig något om temat. Från 

deras perspektiv blir det därför logiskt att källhantering handlar om hur man referar och 

källhänvisar, snarare än om hur källorna kan användas för att bidra till innehållet – 

något som märks både i deras frågor till bedömningsmatrisen och i deras respons-

kommentarer. Ett ämnesintegrerat skrivande, som har till syfte att utveckla och visa 

både ämneskunskap och skrivkompetens, öppnar för ett skrivande där elever på allvar 

förstår text som flerfunktionell.  

Från en diskursanalytisk synvinkel kan även uppsatsens titel användas på ett annat 

sätt än att just syfta på elevernas metaperspektiv. Om titeln appliceras på den tredje 

gruppen, på Emirs grupp, kan den förstås som att elever förutom att få en annan blick 

för text genom kamratrespons även kan ha en annan blick för kamratrespons än den 

klassens lärare och jag önskade. Emir, Edvin och Elias lägger alla ner tillräckligt med 

arbete på sina texter för att de ska bli godkända. De lägger ner tillräckligt med arbete på 

kamratresponsen för att det inte ska kunna sägas om dem att de inte gett någon respons. 

Däremot lägger de inte ner tillräckligt med tid på responsen för att skapa dialog och för 

att göra skrivandet till en kollektiv angelägenhet. En sannolik tokning av deras 

responsarbete är att de har sett vad som egentligen räknas i betygssättningen av texten. 

De har en blick för det i den sociala praktiken som lägger vikt vid individuell prestation 

och bedömning. De bryr sig inte om att läraren i den diskursiva praktiken skapat ett 

inslag av kollektivt lärande och med utrymme för processen. Lite tillspetsat uttryckt är 

de inte beredda att lägga någon tid på det som egentligen inte räknas, och på det som 
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räknas lägger de enbart tillräckligt med tid. Att även andra elever har denna blick för 

den individuella prestationen märks till exempel hos den grupp som inte såg någon 

poäng med att göra en responsmall utifrån bedömningsmatrisen, men också i 

självvärderingarna där de flesta elever anger att de använt matrisen till sitt eget 

skrivande snarare än till responsen. Lärare som har en dialogistisk syn på skrivande, och 

vill skapa en diskursiv praktik som harmonierar med denna syn, riskerar att få problem 

med att skolans diskurs så tydligt fokuserar på individ och prestation. Det krävs en 

envishet i mötet med elever vars blickar mestadels riktas mot betyget. Det krävs också 

kollegiala diskussioner om meningen med process och kollaborativt lärande. Processen 

och det kollaborativa lärandet har i första hand inte ett egensyfte utan är till för att 

gynna lärandet hos alla och envar.  

Eleverna i Randahls (2014) studie, liksom eleverna i denna, berättar om respons 

och redigeringsarbete utanför skolan. En stor del av skrivandet på gymnasiet lämnas då 

åt eleverna själva. Randahl lyfter det rättviseproblem som följer när en stor del av stött-

ning och respons under skolskrivandet inte erbjuds av skolan. Med en dialogistisk syn 

på skrivande kan man säga att eleverna lämnas ensamma – antingen i dialog med sig 

själva och texten, eller ensamma att hitta andra att ha dialog med. Kamratrespons är en 

metod som ökar möjligheten till dialog, och kamratrespons styrd av skolan kan vara ett 

sätt att låta alla få del av de positiva fördelar eleverna i min undersökning ger uttryck 

för. Det öppnar också för en möjlighet för läraren att i sin undervisning medvetet styra 

responsen och därmed skrivutvecklingen.  

Närstudien visar att skribenterna i grupperna som läraren har höga och medelhöga 

förväntningar på klarar av att anpassa sina kommentarer både till gruppen och för-

hållandevis väl till texten. Eleverna är också nöjda med responsarbetet och uttrycker att 

texterna blivit bättre – både med hjälp av den respons de fått men också med hjälp av 

det de lärt sig när de gett respons. I gruppen som läraren har lägst förväntningar på 

fungerar däremot responsarbetet sämre. Det ger kanske en fingervisning om att kamrat-

respons i en klass med elever med låg text- och skrivkompetens och lågt självförtroende 

skulle kunna fungera på ett liknande sätt som i denna grupp. En undersökning av 

kamratrespons i en sådan klass skulle ge en betydelsefull och bredare bild av metoden. 

Eleverna har gett respons digitalt i Google Drive. Det är inte den digitala re-

sponsen specifikt som varit i fokus för undersökningen, men jag vill ändå ägna den ett 

stycke. Kronholm-Cederberg (2009) framhåller den digitala responsen, eftersom elever-

na är vana vid en nätkultur som är interaktiv och omedelbar. Som jag skrivit tidigare ser 
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jag också just det samtidiga och omedelbara som vinsterna med digital respons. En 

nackdel som visat sig i kommentarerna är att dialogen mellan eleverna ibland tar slut 

eftersom den som förväntas svara inte går in i dokumentet fler gånger. Därför blir det 

troligen också mindre av det utforskande tal som Hoel (2001) framhåller som en av 

responsgruppernas vinster. Ett sätt att möta detta och öka tiden för dialog är att integrera 

responsgivningen med skrivandet och att låta det ta plats i skolan under lektionstid. 

Google Drive möjliggör för elever och lärare att vara inne i flera dokument samtidigt 

och skulle därför kunna vara ett instrument för att skapa ett flerstämmigt klassrum under 

själva skrivprocessen. Allt fler elever har tillgång till egen dator i skolan. Den digitala 

tekniken i sig leder till att skrivande blir kollaborativt, och elever är vana vid den dialog 

som den möjliggör. Det är rimligt att tro att svensklärare alltmer kommer att använda 

digitala hjälpmedel i sin skrivundervisning – för kollaborativt skrivande och för 

respons. På detta område kommer det i framtiden att finnas många frågor att beforska.  

 

7.2 Kritiska reflexioner 
Undersökningen har sin teoretiska förankring i dialogismen, att varje yttrande är i dialog 

med andra och både påverkar och påverkas av kontexten. På samma sätt går det att be-

trakta undersökningen i sig, dess resultat och analys, och ställa frågan vilken bärighet 

den har utanför sin kontext. 

Undersökningsgruppen är en klass där majoriteten av eleverna är studie-

motiverade och har kommit in på ett studieförberedande program i hög konkurrens med 

andra. Resultaten visar att de förmår anpassa sig efter undervisningen, texterna och sina 

kamrater i responsgruppen och att de förmår inta ett metaperspektiv. Gruppen med 

Emir, Edvin och Elias ger en bild av en annan verklighet och eventuellt möjliga resultat 

av en undersökning i en klass med flera elever som dem. Denna grupp får mindre ut-

rymme i analysen, vilket till största del beror på svårigheten att samla tillräckligt med 

material. Självvärderingar från eleverna i gruppen, eller ett samtal med dem, hade 

kunnat ge en fördjupad bild både av gruppen och av kamratrespons som metod. Kritik 

går också att rikta mot själva principerna som låg till grund för gruppindelningen, och 

som ledde till att gruppen med Emir, Edvin och Elias skapades. Grupperna delades in 

med syfte att skapa trygghet och en jämn nivå i grupperna, och liknar därför nivå-

gruppering. Nivågruppering är inte ovanligt vid gymnasieskolor, men gynnar generellt 

sett inte elevernas lärande och utveckling (Ramberg 2015). Om dessa tre på var sitt håll 
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varit medlemmar i andra grupper hade deras kontext varit annorlunda, och det hade 

givetvis påverkat deras responsarbete.   

Det finns förutsättningar i undersökningen som är värda att lyftas för kritisk dis-

kussion. En sådan är elevernas föreställningar och förväntningar. Undersökningen är 

genomförd på min egen skola. Även om jag inte undervisat klassen är jag för eleverna 

känd som en lärare som undervisar på deras program och rör sig i deras korridorer. 

Kanske finns det en möjlighet att jag någon kommande termin står som undervisande 

lärare på deras schema. Jag är för dem lärare och inte forskare. Vid ett tillfälle håller jag 

en lektion om responsarbete, och jag deltar i deras arbete med att ta fram en respons-

mall. Gränsen för vad som är forskning och vad som är undervisningen är troligen för 

dem oklar. När de skriver sina självvärderingar finns därför en möjlighet att de betraktar 

den som en skoluppgift och att de anpassar sina svar efter vad de tror att läraren önskar. 

Självvärderingen blir dessutom ett tillfälle för dialog, transaktioner och meningsska-

pande, och på så sätt är elevernas eventuella uppfattning korrekt. Självvärderingarna blir 

liksom responskommentarerna en del av skrivandet. 

Samma förutsättning, att jag är lärare på skolan med lång undervisningserfarenhet, 

måste också kritiskt diskuteras utifrån mitt perspektiv. Det är naturligtvis omöjligt för 

mig att helt frigöra mig från de föreställningar och förväntningar jag har på denna elev-

grupp. Samtidigt ger min erfarenhet stöd för att varje klass är unik och har sin egen 

klassrumskultur bortsett från vilket program den tillhör. Valet att enbart göra en klass-

rumsobservation och att samla in materialet skriftligt var ett medvetet sätt att hålla 

distans. Det fanns hos mig inga ansikten eller personer kopplade till självvärderingar 

och responskommentarer. Däremot fanns lärarens olika förväntningar på de tre grupp-

erna, men det urvalet möjliggjorde samtidigt en spridning i materialet. 

Undersökningen har inslag av aktionsforskning. Jag har planerat och iscensatt 

vissa inslag i undervisningsprocessen. Jag har utgått från aktuell skrivteori och forsk-

ning, men i ett urval som tar sin utgångspunkt i mina värderingar och preferenser. Ett 

exempel är valet att i undervisningen tydligt ge stöd för struktur i texten – ett val som 

grundar sig på resultat hos Bergh Nestlog (2009 och 2012) och Berge (2005). Om 

undervisningen istället inriktat sig på språkriktighetsnormer med tillhörande metaspråk 

hade resultaten troligen blivit annorlunda.  

Läroboken Fixa genren har tagit plats i undervisningen och undersökningen. Den 

har för eleverna varit ett stöd för struktur och anpassning till genren, och resultaten visar 

att det märks i deras responskommentarer och skrivande. Den har också med sin be-
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dömningsmatris varit en del av min analysmetod. Elevernas responskommentarer har 

analyserats med samma bedömningsmatris de själva arbetat med. I min tolkning av re-

sponskommentarerna finns därför en risk för cirkelargumentation. Valet att låta bedöm-

ningsmatrisen utgöra analysverktyg möjliggör samtidigt att analysen kommer nära 

elevernas arbete och fokuserar på hur de skapar mening i den kontext de befinner sig i. 

Slutligen undrar säkert någon läsare vad som hände med texterna, om de blev 

bättre. Svaret på den frågan ligger utanför avgränsningen för studien. Fokus för studien 

har varit att undersöka hur kamratrespons som metod kan leda till mer medvetna skri-

benter och bidra till en skrivutveckling på sikt, inte vad som händer med varje enskild 

text efter varje respons. Resultaten visar att kamratrespons ger tillfällen till dialog med 

andra och sig själv och att eleverna upplever att deras medvetenhet om den egna texten 

därmed ökar. Resultaten visar också att elevernas respons anpassas efter text, respons-

grupp och undervisningens fokus. Därmed blir lärarens roll som ansvarig för att med-

vetet planera och styra responsarbetet tydlig. 
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