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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur lärarens skriftliga respons uppfattas av 

elever och hur de arbetar med den samt hur lärare tänker kring skriftlig respons. För att finna 

svar har vi valt att använda en kombination av en kvalitativ och en kvantitativ ansats. 

Undersökningen har genomförts i form av två fallstudier i två olika utbildningsmiljöer. 

Undersökningen består av sammanlagt sex elevintervjuer, två lärarintervjuer och 41 

deltagande elever i en enkätundersökning. 

Båda uppsatsförfattarna gör var sin fallstudie som innebär att intervjua en lärare och tre elever 

vardera samt genomföra en enkätundersökning. Undersökningen visar att eleverna i 

respektive fallstudie uppfattar den skriftliga lärarresponsen som positiv. Majoriteten av 

eleverna i både Fallstudie 1 och 2 tycker att de utvecklas med hjälp av skriftlig respons. 

Resultatet visar också att eleverna i Fallstudie 2 har enklare för att förstå responsen till 

skillnad från eleverna i Fallstudie 1. Anledningen till detta kan vara att eleverna i Fallstudie 2 

ständigt har en dialog med sin lärare när de bearbetar sina texter efter de skriftliga 

lärarkommentarerna. Detta saknar eleverna i Fallstudie 1 då de enbart bearbetar sin text efter 

de skriftliga lärarkommentarerna utanför lektionstid.  

Nyckelord: Skriftlig respons, lärare, elever, utveckling, bearbeta, elevtexter, skrivprocess, 

vägledning  

 

The teacher's written response to student texts 

- Two case studies on the attitude of teachers and primary school students to response 

Keywords: Written responses, teachers, students, development, processing, students texts, 

writing process, guidance 
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1. Inledning 

Enligt läroplanen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt skriftspråk så att de får 

tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. I 

kursplanen för svenska för åk 7–9 beskrivs att undervisningen ska syfta till att eleverna 

utvecklar kunskaper i och om det svenska språket. Vidare ska undervisningen syfta till att 

eleverna utvecklar sin förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med 

andra (Skolverket 2011).  

Ett sätt att utveckla skriftspråket i skolan är att arbeta med skriftlig respons som är en form av 

formativ bedömning. Elever skriver olika texter i olika sammanhang som läraren 

kommenterar och lämnar tillbaka. Respons kan vara givande för både lärare och elever 

eftersom det hjälper läraren att se vad eleverna behöver förbättra i sitt skriftspråk och det 

hjälper eleven att få syn på vad i texten som behöver förbättras. Lärarresponsen är viktig för 

elevens skrivutveckling och den kan också motivera eleverna till skrivlust. För att respons ska 

fungera på ett så givande sätt som möjligt krävs det att både lärare och elever har insikter i att 

skriftlig respons kan stödja elevernas skrivutveckling och kunskap om vilka effekter den 

skriftliga responsen kan ha för elevernas lärande. Det är viktigt att den skriftliga responsen är 

formativ och att läraren kontinuerligt finns som stöd i elevens kunskapsutveckling. 

Forskningen kring skriftlig respons har emellertid främst fokuserat på formativ bedömning av 

skriftliga texter, på vad som är betydelsefullt att peka på i elevernas texter samt hur responsen 

bör utformas. Däremot har få studier berört hur elever upplever den skriftliga responsen och 

hur lärare tänker kring skriftlig respons. Avsikten med föreliggande studie är därför att 

studera hur elever och lärare uppfattar och tänker kring skriftlig respons.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur skriftlig respons uppfattas av elever och 

hur de arbetar med den samt hur lärare tänker kring skriftlig respons. Frågeställningarna är 

följande: 

 Hur uppfattar elever skriftlig respons? 

 Hur tänker lärare kring skriftlig respons?  

 Hur många av eleverna anser att skriftlig respons är givande? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i fem avsnitt och inleds med en presentation av ämnet samt syfte och 

frågeställningar. Vidare presenteras en definition av skriftlig respons och Skolverkets 

motivering utifrån möjligheterna med respons för eleverna i skolan. I uppsatsens andra avsnitt 

presenteras den teoretiska ansatsen som representeras av Vygotskijs sociokulturella teori och 

Bakhtins dialogism. Det tredje avsnittet behandlar tidigare forskning om respons och om 

skriftlig respons. I avsnittet hänvisas till Hoel, Bergman-Claeson, Kronholm-Cederberg och 

till examensarbeten av Britta Häggmark och Ingrid Dahlqvist. I det fjärde avsnittet redovisas 

uppsatsens metod, motivet bakom metodvalet, uppsatsens genomförande, urval samt en 

metoddiskussion. Avsnittet innehåller även en presentation av respondenterna. I det femte 

avsnittet presenteras resultatet följt av en analys och en jämförelse mellan de två fallstudierna. 

Avsnittet avslutas med en slutdiskussion.  

Studien har utformats som två fallstudier. Fallstudie 1 har genomförts av Izla Akan och 

Fallstudie 2 av Rozalin Ishak i respektive utbildningsmiljö. För övrigt författas uppsatsen 

gemensamt.   

1.3 Skriftlig respons 

I SAOB (1998) förklaras ordet respons med ordet gensvar. I skolsammanhang innebär respons 

ofta att läraren ger eleven gensvar på något som denne utfört. Men läraren kan också ge 

eleverna i uppgift att ge respons eller gensvar till varandra på såväl muntliga framställningar 
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som skriftliga arbeten. Detta bör hängas på sändare som ger feedback i form av kommentarer 

på en skriftlig framställning med syfte att vägleda skribenten mot förbättringar av texten till 

en eller flera mottagare. Skriftlig respons har blivit ett användbart pedagogiskt verktyg både i 

ungdomsskolan och inom den högre utbildningen (Dysthe, Hertzberg & Hoel 2011:175). En 

av orsakerna bakom den ökade tillämpningen av skriftlig respons är att forskning visar att den 

har ett stort inflytande på elevers och studenters prestationer.  

Även läroplanen för grundskolan innehåller skrivningar om respons. I styrdokumenten för 

svenskämnet beskrivs det att undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar en förmåga 

att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra (Skolverket 2011). Det 

centrala innehållet för årskurs 7-9 i ämnet svenska beskriver att eleverna ska kunna bearbeta 

sina egna texter till både innehåll och form. Vidare beskrivs att eleverna ska undervisas i hur 

de ger och tar emot respons. 

När eleven skapar sin text utgår den från sin egen förförståelse och tolkningsram. Elever som 

läser sina egna texter är införstådda med sina egna syften, sitt språk och sina tankar och 

avsikter med texten. Detta innebär att eleven läser och tolkar texten utifrån sin egen 

underförstådda kunskap om den och inte alltid föreställer sig en mottagare av texten (Hoel 

2001:56). Skriftlig respons kan medvetandegöra eleven om mottagarperspektivet och att 

mottagaren har en annan tolkningsram än eleven har. På så sätt kan responsen leda till 

kunskaper om hur texten tas emot av mottagaren och hur eleven kan bli bättre på att 

mottagaranpassa den. 

Skriftlig respons i skolan handlar om att läraren läser elevtexter och ger skriftliga 

kommentarer om hur texterna kan utvecklas samt vad som är bra och mindre bra eller oklart. 

Responsen kan också utformas på så vis att den ger förslag på hur innehållet kan utvecklas. 

Detta arbetssätt eller samspel gynnar elevernas skrivutveckling eftersom de får ta del av hur 

läraren tänker om deras texter. Skrivforskaren Siv Strömquist påpekar att skriftlig respons har 

stor betydelse för eleven när denne befinner sig i början av sin skrivutveckling (2010:116).  

Birgitta Norberg Brorsson, lektor i svenska, refererar till Melhum som menar att responsen 

bör vara positiv, sann, precis, konkret och specifik (2007:85). Positiv respons betyder inte att 

läraren endast ska ge elevtexten beröm, utan att läraren istället ska peka på både textens 

fördelar och nackdelar. Detta betyder att responsen alltid måste vara sann och att 

lärarkommentarerna inte får inge falska förhoppningar genom för mycket beröm. Det är 
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betydelsefullt i sammanhanget att responsgivaren är konkret, tydlig och specifik genom att 

visa eleven olika exempel på hur texten kan utvecklas (Brorsson 2007:85).  

 

 

1.4 Formativ bedömning  

Formativ bedömning benämns ofta som bedömning för lärandet och många gånger synliggörs 

lärandet genom denna bedömning. Formativ bedömning utgår inte bara utifrån elevernas 

presentation, det handlar mycket om kvalitéerna i det skrivna. Formativ bedömning handlar 

om hur en text kan skapas med bra kvalité och även hur läraren kan bedöma dessa kvalitéer i 

själva texten under en process. Med hjälp av denna sorts bedömning synliggörs vad läraren 

kan förändra i sina lektionsupplägg för att förbättra undervisningen som leder till att elevernas 

förståelse för både stoffet och arbetssättet blir bättre (Wallberg 2013:10). Syftet med sådana 

processer är att leda lärandet framåt både för elever och lärare och därför lyckas nå allra bästa 

resultat. Vidare är även syftet med den formativa bedömningen att utveckla elevernas 

egenskaper genom att uttrycka kritik på ett vis som ska föra utvecklingen av kunskap framåt.  

Den formativa bedömningen värderar således inte enbart utan för texterna framåt i lärandet 

(Wallberg 2013:11). 

Den formativa bedömningen i ett klassrum med många elever skapar en arbetsmiljö där flera 

elever arbetar med många bollar under samma lektionstillfälle. Allt går ut på att stödja 

eleverna i lärandet och att vägleda eleverna hela vägen (Wallberg 2013:11). En del lärare kan 

uppleva att detta bedömningssätt är mer tidskrävande men om bedömningen däremot 

genomförs på rätt sätt kommer läraren istället att vinna tid. Detta genom att läraren inte 

behöver undervisa ett moment flera gånger och istället kan undervisa ett moment med tydliga 

processer och bedömning som stöd, på det sättet kan den formativa bedömningen ses som ett 

verktyg som kan finnas till hands för lärarna vid behov beroende på situation. Genom att 

förhålla sig till ett sådant förhållningsätt kan läraren lyfta fram negativa samt positiva saker 

med en skriven text. Den formativa bedömningen handlar främst om att synliggöra elevernas 

utvecklingsområde för vidareutveckling (Wallberg 2013:12). Det är betydelsefullt att läraren 

medvetandegör eleverna hur arbetssättet går till och varför de är viktigt att de följer lärarens 

formativa bedömning. Många gånger tänker eleverna enbart på bedömningen och undviker 

därför det formativa, läraren bör därför ständigt förklara syftet med förhållningsättet som 
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undervisningen bygger på. Det centrala inom den formativa bedömningen är att läraren lyckas 

få med sig eleverna i att arbeta på detta sätt (Wallberg 2013:12). De elever som struntar i att 

följa den formativa bedömningen har många gånger inte förstått meningen med att utgå från 

den heller, vilket medför även att eleven inte utvecklas inom momentet. Det är därför 

betydelsefullt att läraren skapar förståelse för eleverna eftersom detta kommer att leda till 

bästa möjliga resultat. 

Det bästa sättet för att lyckas med den formativa bedömningen är att läraren tydligt förklarar 

för eleverna vad syftet samt målen för lektionsupplägget är. Tydligheten skapar förståelse som 

i sin tur leder till att eleverna begriper vad som ska genomföras och därmed kan elevernas 

möjligheter till utveckling öka.(Wallberg 2013:52).  

Wallberg förklarar att det är viktigt läraren utgår utifrån vissa riktlinjer vid planering av 

lektioner. Dessa riktlinjer presenteras med utgångspunkt i följande checklista: 

 Var tydlig med syfte och mål för lektionen 

 Skaps ritualer 

 Planera för elevaktiviteter 

 Föreslå och uppmuntra strategier 

 Frigör tid för respons och återkoppling av något slag 

 Avsluta med arbetslogg. (Wallberg 2013:52). 

Denna checklista är positiv att följa och att visa upp den för eleverna klargör hur läraren vill 

att arbetssättet ska gå tillväga. Återkoppling och respons är en betydelsefull del av lärandet. 

Eleverna behöver få bekräftelse på det de genomför eftersom de behöver veta om de arbetar 

på rätt sätt eller om det är något de behöver tänka på för att förbättras. 

Den formativa bedömningen kan även göras via kamratrespons, när eleverna kommer in i 

detta system kommer de själva kunna hjälpa sina klasskamrater att utveckla varandras texter. 

Detta leder i sin tur till eleverna kommer kunna hjälpa varandra i klassrummet med 

formativbedömning vilket leder till mer vunnen tid både för lärare och elever. När systemet 

och strukturen för den formativa bedömningen uppnås på ett välfungerande sätt i klassrummet 

leder det även till att motivationen för lärandet hos eleverna ökar.  

 

2. Teoretisk ansats – Det sociokulturella perspektivet 
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I nedanstående avsnitt presenteras Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen och 

Bakhtins dialogism som används som tolkningsram i uppsatsen. Både är representanter för ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande och språk. Vidare används en tredje teoretisk ansats; 

Strategier för formativ bedömning som presenteras av Leahy, Lyon, Thompson och William. 

 

 

 

2.1 Vygotskij – Den proximala utvecklingszonen 

Den ryska psykologen och pedagogen Lev Semenovic Vygotskij (1896-1934) menar att 

tänkandet och språket står i en nära men komplex relation till varandra och utgör de allra 

viktigaste komponenterna i barnets utveckling eftersom barn utvecklar kunskaper genom sitt 

tänkande och sitt språk (Vygotskij 2001:9). Enligt Vygotskij sker lärandet i ett socialt 

sammanhang eftersom människan är en social varelse. Den sociala kontexten är därmed en 

förutsättning för lärandet eftersom kunskap inte kan uppstå i ett socialt vacuum (Dysthe 

2003:8). Detta betyder att ett lärande inte kan ske utan interaktion med andra människor. 

”Utan social kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande, menar 

Vygotskij” (Vygotskij 2001:10).  

 

Teorin om den proximala utvecklingszonen beskriver att barnet genomgår olika stadier i sin 

utveckling och att kunskap uppnås via andra individer i en social gemenskap. ”Det är i 

interaktionen med en vuxen eller äldre mer erfarna barn som den inlärning äger rum som 

skapar vad Vygotskij kallade zonen för den närmaste utvecklingen” (Smidt 2010:12) eller den 

så kallade proximala utvecklingszonen (Kjellin 2004:41). För att ytterligare klargöra hur 

Vygotskij använder begreppet ”proximal utvecklingsnivå” förklarar Kjellin (2004:42) att han 

skilde mellan barnets ”aktuella utvecklingsnivå” och barnets ”potentiella utvecklingsnivå”. 

Distansen mellan dessa två zoner är det som Vygotskij kallar för den proximala 

utvecklingszonen. Hoel (2001:88) beskriver att han menar att den proximala utvecklingszonen 

konstrueras genom olika former av socialt stöd av medmänniskor. Det sociala stödet kan 

exempelvis utgöras av handledning, undervisning, instruktioner eller andra former av direkt 

stöd av vuxna eller kamrater. Skriftlig respons kan också betraktas som ett socialt stöd då 

läraren vägleder och stöttar eleven vilket överensstämmer med det Vygotskij betonar i sin 



11 

 

teori, nämligen att lärande sker i ett socialt sammanhang med hjälp av en mer erfaren person 

som läraren i detta fall.  

 

Hoel (2001:96) lyfter också fram två centrala begrepp i Vygotskijs teori: ”internalisering” och 

”imitation”. Barnet utför olika aktiviteter och handlingar i sociala sammanhang tillsammans 

och med hjälp av vuxna eller andra barn som har erövrat kunskapen. På så vis får barnet 

tillgång till kunskaper som andra har och kan så småningom utföra aktiviteten på egen hand. 

Barnet har därmed införlivat kunskapen i den egna personen, dvs. internaliserat kunskapen. 

Kjellin (2004) förklarar att Vygotskij ansåg att imitation har en stor betydelse för 

inlärningsprocessen eftersom imitationen är en väg mot internaliseringen. Han betraktade 

imitation som en aktiv och selektiv process där den som imiterar skapar sin egen kunskap 

(Hoel 2001:97). Smidt skriver (2010:29) att individen ständigt påverkas av andra individers 

värderingar och idéer. Oftast påverkas individen genom att betrakta andra människor som 

rollförebilder. Lärandet skapas inte alltid genom direkt interaktion med andra utan det sker 

även genom att vi lyssnar och lär av andras tankar (Smidt 2010:34). När eleven tar del av 

lärarens skriftliga respons med synpunkter och förslag på förbättringar tillräckligt många 

gånger och så småningom klarar sig själv, är det möjligt att tala om en kunskap om skrivandet 

som är internaliserad hos eleven. Vägen mot internaliseringen går via imitation, som inte bör 

betraktas som en mekanisk upprepning av andras handlingar (Hoel 2001:96). Utifrån 

Vygotskij uppstår alltså kunskap via det sociala samspelet och imitationen. Lärsituationerna 

där läraren ger skriftlig respons till eleven kan betraktas som en slags imitation eftersom 

eleven strävar efter att följa och göra om texten utifrån lärarens kommentarer. 

 

Kjellin (2004:42) refererar till Vygotskij som menar att en elev endast kan imitera det som 

befinner sig inom den proximala utvecklingszonen. Det är svårt för eleven att förstå lärarens 

skriftliga respons i sin helhet när eleven inte förstår kommentarer om exempelvis textens 

”röda tråd” eller styckeindelning. Om läraren däremot visar eleven vad som menas med den 

röda tråden eller hur styckena kan delas upp bättre, kan eleven så småningom lära sig 

aktiviteten om den ligger inom ramen för den proximala utvecklingszonen. Om läraren 

däremot skulle instruera eleven på en alltför avancerad nivå kan eleven inte lära sig eller 

förstå eftersom den inte har erövrat de kunskaper som behövs för en specifik utvecklingsnivå 

(Kjellin 2004:42). Enligt Vygotskij är den proximala utvecklingszonen avgörande ur ett 

pedagogiskt perspektiv eftersom läraren inte kan skapa en lärandesituation om eleven inte 

befinner sig i den närmaste utvecklingszonen.  
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2.2 Bakhtin – Den bakhtinska dialogen 

Den ryske litteratur-, språk- och kulturteoretikern Mikhail Bakhtin (1895-1975) betraktade 

dialogen som viktig för lärandet. Bakhtin menar att förståelse, mening, och kunskap skapas 

genom interaktionen i dialogen, som är en viktig del av kunskapsutvecklingen. Författaren gör 

ingen skillnad mellan skriftlig och muntlig förmedlad dialog utan definierar dialogen utifrån 

en vid betydelse. Dialogen kan beskrivas som en kommunikation mellan två individer eller 

utgöras av den inre dialogen som individen har med sig själv. I dialogbegreppet ingår även 

dialoger mellan texter, så kallad intertextualitet. Bakhtin beskriver att det talade och det 

skrivna språket bygger på dialoger mellan individer och även mellan kulturella och sociala 

fenomen (Dysthe 2003:12, 52). Den skriftliga responsen kan ur detta perspektiv betraktas som 

en dialog eftersom den handlar om kommunikation mellan lärare och elev där de båda 

försöker samarbeta och förstå varandra. Kärnan för Bakhtin är respekten för andras ord, viljan 

att förstå och lyssna på andras utgångspunkt (Dysthe 2003:13). För Bakhtin var dialogen 

grundläggande för den mänskliga existensen eftersom livet handlar om att ställa frågor, 

lyssna, ge svar och komma överens med andra (Vygotskij 2001:15). 

Skriftlig respons handlar också om att ställa frågor, lyssna, ge svar och komma överens om 

exempelvis förbättringar av texten och kan därmed kopplas till Bakhtins teori. Skrivforskaren 

Olga Dysthe (2003:22) refererar till Bakhtin när hon beskriver elever och lärares arbete med 

elevtexter. För att exempelvis förstå en elevtext eller lärarkommentarer måste både läraren 

och eleven veta vilket sammanhang texten skapades i. Texten kan betraktas som en länk i en 

lång kommunikationskedja, som i sin tur ingår i ett större sammanhang. Därtill är 

lärarkommentarerna och elevtexten påverkade av konventioner för hur en viss text skrivs, 

vilket kan betraktas som en del av det större sammanhanget som dialogen är en del av. 

Förståelse och mening i relation till elevtexten och lärarkommentarerna kan enbart uppstå ur 

ett dialogiskt samspel och samarbete mellan lärare och elev som båda har kunskap om den 

kontext som texten och lärarkommentarerna skapades i (Dysthe 2003:22). 

 

2.3 Strategier för formativ bedömning  

Dylan Williams refererar till Leahy, Lyon, Thompson och William (2005) som förklarar att 

formativ bedömning är när den förbättrar och utvecklar lärande. Författarna menar på att 
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undervisning går i korthet ut på tre nyckelprocesser och tre slags involverade individer. De tre 

involverade individerna är: lärare, elev och kamrat. De processer som de nämner är följande; 

ta reda på var elever befinner sig i sitt lärande, ta reda på vart de är på väg och ta reda på 

hur man ska komma dit.(Williams 2011:60–61). Vidare menar författarna på att om dessa tre 

involverade individer korsar de tre processerna bildas en ruta med nio celler, tre gånger tre, 

som i sin tur kan grupperas till fem ”nyckelstrategier”. Dessa nyckelstrategier är då till för 

formativ bedömning och är följande: 

 

 Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg 

 Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlämningsuppgifter som tar fram 

belägg för lärande 

 Ge feedback som för lärandet framåt 

 Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra 

 Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande. (Williams 2011:61). 

Den stora idén bakom dessa nyckelstrategier är att belägg för lärande ska användas för att 

kunna individanpassa undervisningen och möta elevernas behov. Leahy, Lyon, Thompson och 

William (2005) förklarar att detta kallas för att undervisningen blir följsam mot elevernas 

behov.  

Williams (2011) som refererar till Leahy, Lyon, Thompson och William (2005) som förklarar 

att en lärare inte kan förutspå vad eleverna kommer att lära sig och menar därför att formativ 

bedömning är det bästa beviset för att se vad elever lärt sig. Den information som läraren får 

ut av formativ bedömning kan sedan användas för att avgöra vad nästa steg blir. Lärarens 

arbete inte är att överföra kunskap eller förenkla lärande utan att istället skapa effektiva 

lärmiljöer för eleverna. De viktigaste kännetecken för effektiva lärmiljöer är att de skapar 

engagemang hos eleverna. Författarna menar på att detta engagemang leder till att lärare och 

elever blir övertygade om att lärandet går som planerat eller i positiv riktning. Vidare 

förklarar de att det enda sättet att nå dit är genom bedömning och menar därför på att 

bedömning är bron mellan undervisning och lärande. (Williams 2011:65).  

2.4 Sammanfattning  

Vygotskij och Bakhtin var båda ryssar och tillhörde samma generation. Trots att de verkade 

inom olika forskningsfält kopplas de ihop genom deras sociokulturella perspektiv på lärande. 
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Liksom Bakhtin talar Vygotskij om dialogens betydelse för kunskapsutvecklingen och pekar 

på att lärandet äger rum i samspel med mer erfarna och äldre individer.  Det är alltså i 

interaktionen med en vuxen som barnet tillägnar sig kunskaper. Både Vygotskij och Bakhtin 

pekar på det sociala samspelets betydelse för meningsskapandet och den inre dialogens 

betydelse för kunskapserövrandet. Leahy, Lyon, Thompson och Williams (2005) teori 

Strategier för formativ bedömning kan kopplas till både Vygotskijs och Bakthtin teorier då 

formativ bedömning också sker i interaktion och i dialog med andra. I Leahy, Lyon, 

Thompson och Williams (2005)  teori integrerar tre individer utifrån fem nyckelstategier för 

att uppnå en positiv effekt av formativ bedömning. 

I vår uppsats kommer vi att använda oss av Vygotskijs proximala utvecklingszon, Bakhtins 

dialogism och Leahy, Lyon, Thompson och Williams strategier för formativ bedömning. Vi 

kommer att använda den proximala utvecklingszonen för att förklara varför eleverna ibland 

inte kan förstå lärarens skriftliga respons samt visa hur viktigt det är att läraren anpassar den 

skriftliga responsen genom att hålla sig till elevens aktuella och potentiella utvecklingsnivå. 

Bakhtins teori om dialogismen kommer vi att använda oss av när vi analyserar dialogens 

betydelse mellan lärare, elev och den skrivna texten. Leahy, Lyon, Thompson och Williams 

teori kommer vi använda för att se om den skriftliga responsen har skett genom ett formativt 

bedömningssätt.  

 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om elevrespons, lärarrespons och elever och 

lärares uppfattning om respons. 

3.1 Elevrespons 

Torlaug Lokensgard Hoel har forskat om det mänskliga samspelet och hur människan skapar 

mening genom språket. I Skriva och samtala (2001) lyfter författaren fram studier kring 

skrivning, mottagarmedvetenhet, samarbete och respons och hon menar att interaktionen 

mellan eleverna i klassrummet är en förutsättning för lärande. Boken bygger på författarens 

studier av responsarbete bland elever under en treårsperiod. Författaren samlade in material i 

form av ljudupptagningar och dagboksanteckningar från elever som delade med sig av sina 

tankar om responsarbete. Författaren ställde frågorna: ”Vilka responsstrategier tillämpar 

elever som är erfarna responsgivare, vilka problem möter de i responsarbete, hur löser de 
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problemen och hur anser de att responsarbetet bör läggas upp för att fungera på bästa sätt?” 

(Hoel 2001:9,16). Hennes resultat beskrivs nedan. 

För att eleverna ska kunna ge och ta emot respons måste de först vara medvetna om vad 

respons är och vad det går ut på. För det första bör eleverna göras medvetna om olika aspekter 

av respons – som exempelvis ge och ta emot kommentarer. De bör också medvetandegöras 

om förhållandet mellan responsgivare, text och det sociala sammanhang som responsarbetet 

kräver. Det är ett sätt att träna upp elevers metaperspektiv på deras egna och kamraternas 

arbete (Hoel 2001:199). För det andra fungerar elevernas individuella bedömningar som 

respons till läraren. Det hjälper läraren att se vad som fungerar bra och vad de måste ändra på 

för att det ska bli bättre. För det tredje nämner Hoel att responsen får eleverna att bli mer 

ansvariga i relation till sitt lärande (2001:199). 

Hoel skriver: ”Elevresponser ger en inblick i och kunskap om skrivande och hur olika texter 

blir till hos olika skribenter (2001:237). Hon menar att eleverna lär sig att se skrivproblem när 

de får chansen att ge respons till sina kamrater. Vidare förklarar Hoel att responsarbetet 

innebär att eleverna kan lära sig genom att läsa andras texter och därigenom inspireras av 

förebilder (2001:238). Respons är en viktig del av skrivprocessen men också en väldigt svår 

del. Hoel förklarar att det svåraste momentet i undervisning är att ge råd och vägledning, även 

för erfarna lärare. Detta beror på att läraren måste ta hänsyn till var eleverna befinner sig och 

vad de har möjlighet att uppnå inom deras närmste utvecklingszon (Hoel 2001:116). 

I Hoels undersökning uttrycker en elev sig på följande sätt angående responsgrupper: ”Genom 

att lyssna på och läsa kamraternas utkast har jag enligt min mening fått ett större och bättre 

ordförråd. Man lär sig hela tiden olika knep och finesser som gör uppsatsen mer levande och 

inte så tråkig” (Hoel 2001:238). 

Hoels undersökning visar att elever alltid haft någon nytta av att ge eller få respons. Det kan 

illustreras med att en av eleverna säger: ”Man har alltid nytta av att ge respons därför att de 

lär dig att se kritiskt på en text och att hitta bra och dåliga moment. Och därigenom lär du dig 

också att se på din egen text och upptäcka vad som är bra och dåligt” (2001:238). 

I Hoels undersökning beskrivs hur viktigt det är med positiv feedback, erkännande och beröm 

för att skapa motivation (2001:112). Dock menar hon att det är viktigt att inte överdriva när 

det gäller positiv respons för att det kan ge motsatt effekt. En elev som exempelvis får mycket 

positiv respons på sitt utkast har höga förväntningar på den färdiga produkten. När eleven 
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sedan får tillbaka sin text med lärarkommentarer och betyg kan resultatet vara långt ifrån 

förväntningarna. Hoel förklarar att ordet positiv i responssammanhang handlar om en positiv 

inställning till texten och dess möjligheter. Frågor som kan ställas är: Vad har skribenten 

lyckats med? Vad är viktigt att bygga vidare på? Vad är viktigt att utveckla? (2001:113). En 

positiv inställning behöver alltså inte innebära att kommentarerna är fyllda med beröm. Det är 

dock viktigt att ange vad som är bra med texten för att eleven ska förstå och kunna utveckla 

texten under arbetets gång. Författaren menar att syftet med respons är att det ska bidra till 

skribentens tankeutveckling och menar att det inte kan åstadkommas genom att enbart ge 

positiv respons.  

3.2 Lärarrespons 

Görel Bergman-Claeson ställer tre viktiga frågor i sin kvalitativa studie i tre olika skolmiljöer. 

I Tre lärare – tre världar (2002) undersöks frågorna: ”Vad kommenterar svensklärare i 

elevers texter, hur utformar de sina kommentarer och var väljer de att placera dem” (2002:6). 

Författaren bygger sin studie på intervjuer av tre olika lärare och två elever ur respektive 

lärares klass och resultatet visar att lärarna har ett gemensamt mål med responsen som gick ut 

på att skapa skrivlust, skrivförmåga och självförtroende bland eleverna. Vägen fram till målet 

ser dock olika ut. En lärare arbetar efter en kommunikativ strategi som handlar om att ställa 

frågor till skribenterna och använda sig av ”du-tilltal” (2002:68). Läraren skriver sin respons 

längst ned i texten och bifogar därefter en separat kommentar till eleven om vad som kan 

förbättras. En annan lärare i studien menar att språkets ytnivåer är viktiga vilket innebär att 

läraren bl.a. kommenterar den grafiska styckeindelningen. Läraren anser att ordval, 

grammatik och konstruktionsproblem i texterna är betydelsefulla vilket leder till en hel del 

kommentarer kring det. Läraren placerar responsen i slutet av texten och den består av en 

sammanställning av plus och minus dvs. vad som är bra respektive mindre bra i texten. Den 

tredje läraren menar att genrekompetens är viktigt. Lärarens respons innehåller därför respons 

huruvida eleven lyckas med genretypiska formkrav och innehåll. Responsen placeras i 

separata blad, aldrig i texten eller efter texten. Resultatet i Bergman-Claesons (2002) studie 

visar att lärare ger respons på olika sätt och att de pekar på olika saker. 

I Annette Kronholm-Cederbergs avhandling Skolans responskultur som skriftpraktik: 

gymnasisters berättelser om lärarens skriftliga respons på uppsatsen (2009) behandlas en 

skriftlig responskultur i skolan. I avhandlingen beskrivs åtta elevers upplevelser av olika 

lärares skriftliga respons vid ett svenskspråkigt gymnasium i Finland. Resultatet visar att 

eleverna oftast inte förstår eller kan ta till sig lärarens respons. Författaren efterlyser mer 
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dialog och interaktion mellan lärarna och eleverna i skrivundervisningen och den bärande 

frågeställningen i avhandlingen är: ”Vad har eleven att berätta om lärarrespons?” (2009:24). 

Lärarresponsen beskrivs enligt eleverna som normativ; den handlar oftast om bristerna i 

elevens skrivande och visar i större utsträckning på elevens oskicklighet än skicklighet. 

Vidare visar resultatet att lärare ger mer respons på de lokala textnivåerna som handlar om 

rättstavning, skiljetecken och syntax istället för de globala textnivåerna som innehåll och 

genre. Kronholm-Cederberg förklarar också att responsen endast ges på den färdiga 

textprodukten och aldrig under skrivprocessen. Detta resulterar i att processkrivning blir 

obefintligt.  

 

3.3 Elevers och lärares uppfattning om respons 

Ingeborg Dahlqvist studerar respons inom svenskämnet i sitt examensarbete genom en 

intervjuundersökning bland tio elever och tio lärare på ett gymnasium. Författaren ställer 

frågorna: ”Vad har eleverna för uppfattning om elev- och lärarrespons på elevers skriftliga 

arbeten inom svenskämnet, vad har lärarna för uppfattning om elev- och lärarrespons på 

elevers skriftliga arbeten inom svenskämnet och finns det några likheter eller skillnader 

mellan elevernas och lärarnas uppfattning” (2010:6). I analysen jämförs informanternas 

utsagor med varandra med syfte att beskriva eventuella olikheter och likheter. Resultatet visar 

att samtliga lärare menar att respons från en läsare är givande eftersom den ger eleven tips på 

otydligheter i texten och tips på vad som behöver förbättras. Eleverna i undersökningen menar 

att det var intressant att få respons av en läsare eftersom den informerar om hur mottagaren 

upplevde texten känslomässigt. Lärarna i undersökningen menar att ”kriteriefokuserad 

respons”, där mottagaren ger respons utifrån bestämda kriterier gynnade elevernas 

skrivutveckling då eleverna får lära sig om olika textnormer och vad som förväntas av olika 

texttyper.  

 

Ingeborg Dahlqvists (2010) examensarbete visar att det finns både likheter och skillnader 

mellan lärarnas och elevernas uppfattningar om respons i svenskämnet. Sex av tio lärare 

nämnde exempelvis att respons på den globala textnivån prioriteras i deras skrivundervisning 

medan sju av tio elever anser att det är vanligt förekommande att lärarresponsen prioriterar 

den lokala textnivån i elevtexter. Resultatet visar att skillnaderna mellan lärares och elevers 

uppfattningar indikerar på problem och att responsarbetet mellan lärare och elever bör 

vidareutvecklas för att vara utvecklande för samtliga parter. 
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Britta Häggmarks uppsats på D-nivå med titeln Komplimanger slutade att delas ut efter 

högstadiet (2011) undersöker vilken uppfattning elever har om skriftlig respons av 

svenskläraren. Författaren studerar även vilka erfarenheter elever i en klass på gymnasiet har 

av ett processinriktat arbetssätt. Studien bygger på en enkätundersökning bland 21 elever och 

fyra kvalitativa intervjuer med syftet att besvara frågeställningarna: ”Hur upplever elever i 

gymnasiet respons och kommentarer från lärare, vad kommenteras i texterna och vad tycker 

eleverna om kommentarerna och på vilket sätt tar eleverna till sig kommentarerna” (2011:2). 

Resultatet visar att elever i samma klass har olika uppfattningar om responsen från läraren.  

Majoriteten av eleverna menar att lärarkommentarer hjälpte dem att lära sig av sina misstag 

men att de vanligaste kommentarerna handlar om språket. Undersökningen visar också att 

endast ett fåtal av eleverna uppger att läraren kommenterar innehållet. Eleverna förstår inte 

alltid lärarens skriftliga kommentarer men de flesta har trots detta en positiv inställning till 

responsen. Det framkommer att eleverna inte hade någon erfarenhet av ett processinriktat 

arbetsätt. Som regel får de kommentarer på den färdiga texten och inte under skrivprocessen. 

Oftast går det till på så sätt att de får en uppgift av läraren, skriver under lektionen, fortsätter 

hemma och lämnar sedan in texten till läraren, som lämnar tillbaka den med kommentarer. 

Samtliga läser lärarens kommentarer men bara enstaka elever rättar till texten. Eleverna anser 

att de hellre ser att läraren ger respons på innehållet än språket. Det framkommer också att 

elever struntar i kommentarer om de är för många eller på grund av att de inte förstår den 

skriftliga responsen. Majoriteten av eleverna är positiva till responsen och tänker på 

kommentarerna inför nästkommande skrivuppgift för att inte upprepa sina misstag.  

 

3.4 Sammanfattning  

Hoel (2001) har undersökt hur responsgrupper fungerar och samarbetar under skrivprocesser 

och resultatet av hennes undersökning visar att eleverna alltid haft någon nytta av att ge eller 

få respons. Bergman-Claeson (2002) har studerat respons utifrån hur lärare kommenterar 

elevtexter samt var de väljer att placera dessa. Resultatet i Bergman-Claesons undersökning 

visar att tre lärare har ett gemensamt mål med responsen som går ut på att skapa skrivlust, 

skrivförmåga och självförtroende bland eleverna. Kornholm-Cederberg (2009) lyfter fram 

elevperspektivet vad gäller deras upplevelser och synpunkter kring lärarens skriftliga respons. 

Resultatet av Kornholm-Cederbergs undersökning visar att eleverna oftast inte förstår eller 

kan ta till sig lärarens skriftliga respons. Dahlqvist (2010) undersöker vilken uppfattning som 

råder bland både elever och lärare angående elev- och lärarrespons. Hennes undersökning 
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visar att de deltagande lärarna tycker att respons var viktigt eftersom det vägleder eleverna 

och förbättrar deras texter. Häggmark (2011) undersöker i sin D-uppsats vad för syn elever 

har på den skrivna responsen och vad för erfarenheter elever har av ett processinriktat 

arbetssätt. Resultatet visar att eleverna i hennes undersökning hade olika uppfattningar om 

skriftlig respons. 

Vår studie behövs för att visa hur elever och lärare tänker kring skriftlig respons samt hur 

lärare och elever arbetar med responsen. Studien är viktig för att ta reda på hur många av 

eleverna i undersökningen som anser att den skriftliga responsen är givande. Vår studie är 

också betydelsefull för att framförallt ge en generell bild av hur lärare och elever kan uppleva 

skriftlig respons. 

 

4. Metod 

Fallstudierna i denna uppsats syftar till att synliggöra vilka gemensamma drag och skillnader 

som råder i två olika utbildningsmiljöer samt hur läraren arbetar med skriftlig respons. 

Studien genomförs med hjälp av en kvalitativ och en kvantitativ metod. Den kvalitativa delen 

utgörs av intervjuer. Vi båda gör en liknande undersökning som innebär varsin intervju med 

en svensklärare och intervjuer av tre elever var. Studien bygger därmed till två lärare och sex 

elevers utsagor. Den kvantitativa delen utgörs av en enkätundersökning med fyra 

frågeställningar där 21 elever deltog i respektive fallstudie.  

Bakgrunden till att metodvalet även innefattar en enkätundersökning i respektive lärares 

klasser är att försöka fånga visa en generell bild av elevers uppfattningar om respons och får 

ett mätbart resultat. Detta är möjligt genom att välja två metoder som både studerar kvalitativa 

upplevelser, uppfattningar och åsikter bland lärare och elever och kvantifierbara resultat som 

riktar in sig på antal och bredd. Samtliga intervjuer spelades in för att vi skulle ha möjlighet 

att lyssna igenom materialet och transkriberade respondenternas utsagor.   

4.1 Urval 

Uppsatsens avgränsning av antalet deltagare bygger på ett så kallat bekvämlighetsurval. Vi 

kontaktade först en grundskola i Botkyrka kommun som en av oss har genomfört vår 

högstadieutbildning i med en förfrågan till rektorn om det var möjligt att fråga svensklärare 

och elever vid skolan om att delta i en undersökning om skriftlig respons. Skolan som vi 

utfört vår undersökning i är mångkulturell och är placerad på ett tätbebyggt område.  
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 Därefter avgjordes urvalet av vilka klasser, vilka lärare och elever som var villiga att ställa 

upp i undersökningen. Urvalet stannade vid parallellklasserna 8A och 8B med 21 elever var, 

varav tre elever ur varje klass deltog i elevintervjuerna och deras lärare deltog i 

lärarintervjuerna. Bekvämlighetsurvalet medförde att undersökningen gick smidigt då vi 

enkelt kunde sätta oss in i verksamheten eftersom vi var medvetna om vilka förutsättningar 

som fanns där.  

 

Vid vårt val av elever har vi tänkt på att välja de elever som verkligen varit villiga att ställa 

upp på intervjuerna och enkätundersökningarna. Detta för att få ärliga och användbara 

resultat. De elever vi har valt för intervjuerna är olika, vissa är väldigt högpresterande medan 

andra är låg presterade. Anledningen till varför vi valt att blanda eleverna på detta sätt är för 

att få ett övergripande resultat av alla elevers synpunkter kring skriftlig respons. Valet av 

lärare gjordes utifrån tre krav som vi hade. Kraven gick ut på att lärarna skulle vara 

svensklärare, verksamma som lärare i minst fem år och även arbetat mycket med skriftlig 

respons.  

 

4.2 Etiska riktlinjer 

Deltagarna i undersökningen har garanterats anonymitet för att inte kunna identifierats. Vi har 

valt namn som ofta förekommer i svenska skolor för att minimera risken för identifikation. 

Det var vår uppfattning och förhoppning att studien skulle leda till uppriktiga svar om 

deltagarna försäkrades om sekretess.  

 

4.3 Intervjuer 

De enskilda kvalitativa intervjuerna har gjorts med sex elever var för sig i årskurs 8A och 8B.  

Anledningen till varför vi valde att intervjua få elever är för att få ett hanterbart material. Att 

få intervjuer leder till ett hanterbart material menar Jan Trost (2005), professor sociologi. De 

kvalitativa intervjufrågorna formulerades utifrån uppsatsen första och andra frågeställningar 

(se bilaga 1). Anledningen till varför intervjuerna genomfördes enskilt och inte i grupp var är 

för att minska risken för grupptryck.  

 

4.4 Enkätundersökning 

Enkätundersökningarna genomfördes med eleverna i båda klasserna, dvs. sammanlagt 42 

elever. Anledningen till varför vi valde att göra en kvantitativ studie var att resultatet kan få 
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en större tillförlitlighet och därmed på så sätt trovärdighet (Trost 2005). Enkätundersökningar 

medför resultat som är kvantifierbara och underlättar när en undersökning syftar mot att 

studera antalet som har en uppfattning eller åsikt i en fråga. Enkäten baseras på fyra frågor 

med bestämda svarsalternativ där deltagaren kunde välja att markera i hur hög eller låg grad 

deltagarens uppfattning överensstämde med svaret. Svarsalternativen varierade bland annat 

mellan: inte alls givande, givande ibland och alltid givande. Enkäten formulerades utifrån 

uppsatsens syfte och tredje frågeställning (se bilaga 2). Då vår avsikt med den tredje 

frågeställningen var att undersöka hur många elever som anser att skriftlig respons är givande 

beslöt vi oss för att använda denna metod. Vi valde även slutna frågor med bestämda 

svarsalternativ för att på ett enklare sätt kunna sammanställa och bearbeta vårt material.  

 

 

4.5 Metoddiskussion 

Metoden att kombinera en kvalitativ och kvantitativ metod har lett fram till en generell bild av 

elevers och lärares uppfattning kring skriftlig respons samt ett mätbart resultat. Dessa två 

metoder gjorde det hanterbart att sammanställa resultatet på ett enkelt sätt. 

 

Det positiva med en kombination av två metoder är dels att få en inblick i hur lärare och 

elever tänker, uppfattar och arbetar med skriftlig respons, dels att få en överblick av hur 

många av eleverna i klass 8A och 8B som tycker att skriftlig respons är givande. Vi hoppades 

dock på att få ut mer av vår intervjustudie beträffande elevernas åsikter och tankar kring 

skriftlig respons. Nu i efterhand inser vi att fler intervjuer och mer utvecklade frågor i 

enkätundersökningen hade kunnat leda till en mer tillförlitlig och trovärdig studie.  

 

Lärarintervjuerna tog längre tid än förväntat då läraren hade mycket att säga om varje fråga. 

Nu i efterhand inser vi att vi kunde ha plockat bort en del frågor och istället fokusera på färre 

men mer innehållsrika frågor. Detta eftersom det ibland kunde hända att läraren upprepade 

sina svar vid olika frågor. I elevintervjuerna hade dock fler direkta följdfrågor kunnat ställas 

för att möjliggöra tydligare förklaringar under mötet med respondenten för att få tillgång till 

mer material i uppsatsen. Anledningen till varför följdfrågorna undveks i intervjuerna var att 

vi inte ville riskera att eleverna skulle uppleva oss som intervjuare för personliga. Istället var 

vi noga med att hålla oss till de planerade frågorna. Utifrån syftet med undersökningen anser 

vi att metoden ändå fungerade eftersom den ledde till att uppsatsen fick svar på sina 
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frågeställningar. Vi är dock medvetna om att uppsatsen enbart studerar en begränsad mängd 

respondenters utsagor och att en undersökning alltid är färgad av författarnas förförståelse, 

åsikter och värderingar. Av den anledningen gör vi inte några anspråk i uppsatsen genom att 

dra några generella slutsatser.  

 

 

5. Resultat och analys 

I nedanstående avsnitt redovisas resultatet i Fallstudie 1 och Fallstudie 2. I de båda 

fallstudierna presenteras först lärarens tankar och åsikter kring skriftlig respons. Därefter 

redovisas resultatet av enkätundersökningen som besvarades av 21 elever i respektive 

fallstudie. Till sist redovisas elevintervjuerna. Avsnittet avslutas med en analys av resultatet 

med hjälp av den tidigare forskningen. 

5.1 Fallstudie 1 

Här redovisas resultat från undersökningen i klass 8A som genomförts av Izla Akan. 

5.1.1Lärarintervju 

Under intervjun framkommer att läraren anser att skriftlig respons till elever är betydelsefull 

eftersom det kan leda till en förbättring av elevers skrivande om läraren lägger ned tid på att 

ge meningsfull respons till eleverna. Läraren förklarar att eleverna kan lära sig och utvecklas 

av sina misstag om responsen tydliggör vad som behöver förbättras.  

Läraren menar att eleverna har problem med grammatik, stavning och styckeindelning. Enligt 

läraren är poängen med den skriftliga responsen att försöka peka på både styrkor och 

svagheter och att anpassa de skriftliga kommentarerna till den enskilda eleven. Läraren 

beskriver: ”Jag ger den skriftliga responsen utifrån det jag tycker är viktigt för eleven i första 

hand”. Vidare menar läraren att målet med den skriftliga responsen är att eleverna inte 

upprepar sina misstag vid nästa skrivtillfälle. Det är av den anledningen viktigt att eleven 

verkligen förstår den skriftliga responsen och tar den till sig genom att läsa den för att kunna 

lära sig av den. Responsen hjälper inte eleven om eleven enbart läser den utan att reflektera, 

menar läraren. 
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Läraren tycker inte om att ge för mycket skriftlig respons vid ett och samma skrivtillfälle 

eftersom mycket respons förvirrar eleven och får eleven att tappa motivationen för skrivandet. 

Läraren menar att lagom respons, eller lite respons i taget ger en mer positiv effekt eftersom 

eleven får möjlighet att reflektera över responsen i en lagom dos. Under intervjun 

framkommer att läraren försöker tänka på balans mellan positiva kommentarer och negativa 

eftersom för mycket negativa kommentarer kan få eleverna att känna sig oförmögna och 

inverka negativt på motivationen. 

Vidare tydliggör läraren att det är betydelsefullt att läraren kräver att eleverna ska bearbeta 

sina texter på egen hand utanför skolan och lämna tillbaka dessa för att den skriftliga 

responsen ska få en positiv effekt. Läraren förklarar att det är viktigt att kräva tillbaka texten 

fram till att den förbättras och är färdig för bedömning.  

Det framkommer att läraren anser att nackdelen med skriftlig respons är att vissa elever inte 

tar den tills sig överhuvudtaget vilket leder till att eleven upprepar sina misstag trots att eleven 

gång på gång får respons på samma misstag. Enligt läraren utvecklas inte alla elever av 

skriftlig respons, särskilt de elever som exempelvis har dyslexi och därför inte kan ta till sig 

kommentarerna. Läraren menar: ”Alltså de elever som inte utvecklas av den skriftliga 

responsen är de elever som ligger och stampar efter, men det gäller att hitta strategier för att 

hjälpa dessa elever. Annars känner jag faktiskt att alla elever klarar sig väldigt bra med hjälp 

av den skriftliga responsen jag ger”. Avslutningsvis menar läraren att denne ser att de allra 

flesta elever utvecklas av skriftlig respons och att den skriftliga responsen är en viktig del för 

att eleverna ska kunna se vad de behöver utveckla. 

5.1.2 Enkätundersökningen 

Enkätundersökningssvaren belyses nedan med hjälp av fyra olika tabeller. 

Resultatet av enkäten första fråga om hur mycket eleverna tror att de har utvecklats med hjälp 

av den skriftliga responsen visar i tabell 1 att nio elever anser att de delvis har utvecklats. 

Tolv elever anser att de har utvecklats väldigt mycket och ingen elev anser att de inte har 

utvecklats alls.  

Tabell 1: Hur mycket tycker du att du har utvecklats med hjälp av skriftlig respons? 
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På den andra frågan om hur bra eleverna förstår den skriftliga responsen visar tabell 2 att åtta 

elever delvis förstår den. 13 elever förstår den skriftliga responsen mycket bra och ingen elev 

svarar att de inte alls förstår den alls.  

Tabell 2: Hur bra förstår du den skriftliga responsen som du får av din lärare? 

 

Resultatet av den tredje frågan om vad de tycker om den skriftliga responsen presenteras i 

tabell 3 och visar att elva elever anser att responsen alltid är givande. Tio elever anser att den 

är givande ibland. Ingen elev anser att responsen inte är givande. 

 

Tabell 3: Vad tycker du om skriftlig respons?  
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Den fjärde och sista frågan i enkäten frågar efter hur mycket eleven bryr sig om den skriftliga 

responsen och resultatet i tabell 4 visar att 13 elever alltid bryr sig om responsen. Sju elever 

anser att de bryr sig om responsen ibland och en anser att den inte bryr sig om lärarens 

respons alls.  

 

Tabell 4: Hur mycket bryr du dig om den skriftliga responsen som du får av din lärare? 

 

 

5.1.3 Elevintervjuer 

Tre elever, varav en flicka (Sara) och två pojkar (Andreas och Nicklas) deltog i 

elevintervjuerna. Samtliga tre menar att responsen är effektiv och att de utvecklar sitt språk 

när de följer lärarens kommentarer. Särskilt lyfter eleverna fram att läraren ger både positiv 

och negativ respons vilket hjälper dem att förbättra sitt skrivande. Eleverna menar att det allra 

bästa men den skriftliga responsen är att de lär sig av sina misstag och att de får tillfälle att 
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utvecklas när de får kommentarer om vad som kan ändras och förbättras. På så vis utvecklas 

de, menar de tre eleverna.  

Två elever (Andreas och Nicklas) menar att det negativa med den skriftliga responsen är att 

den ibland kan upplevas som för personlig om de får för mycket negativ kritik. Följden blir att 

de blir ledsna och tappar motivationen att skriva, menar de. En elev (Nicklas) anser att han 

ibland saknar en positiv respons när han enbart får kommentarer om vad som behöver 

förbättras. Eleven önskar även skriftlig respons på det som är lyckat i texten. Ännu en 

synpunkt framkommer i intervjun som handlar om lärarens sätt att kommentera. Eleverna 

anser att lärarens kommentarer ibland kan innehålla avancerade ord som de inte förstår, vilket 

i sin tur leder till att de inte kan tolka vad i texten som kan förbättras. På följdfrågan om vilka 

ord som kan uppfattas som avancerade svarar en elev (Andreas) att han inte vet vad ”en röd 

tråd” innebär. 

Eleverna förklarar att de brukar fråga sin lärare när de inte förstår den skriftliga responsen 

men att det också händer att eleverna struntar i det vilket får konsekvensen att de inte 

bearbetar alla sina texter. Resultatet visar att eleverna tar eget ansvar för sitt eget lärande men 

också att de ibland struntar i att fråga vad läraren menar med de skriftliga kommentarerna.  

Eleverna beskriver att de läser lärarens skriftliga kommentarer och sedan ändrar i texten och 

bearbetar den utifrån hur de förstår kommentarerna. En elev (Sara) förklarar att hon oftast 

förstår den skriftliga responsen men att det ibland kan hända att hon struntar i den men att det 

då handlar om att hon saknar motivation överhuvudtaget att skriva, inte på grund av att 

kommentarernas utformning eller att hon inte förstår dem. 

Samtliga elever upplever att de utvecklas med hjälp av lärarens skrivna kommentarer och 

menar att de fått mycket kunskap som de tror att de kommer att ha stor nytta av i sitt fortsatta 

lärande. Resultatet av undersökningen visar att eleverna upplever att de främst har utvecklat 

sina kunskaper i grammatik, stavning, styckeindelning, meningsuppbyggnad samt hur de 

åstadkommer en röd tråd i texten.  

Trots att eleverna anser att den skriftliga responsen är viktig förklarar de att de ibland struntar 

i responsen. Samtidigt menar de att de inte kan tänka sig att skriva en text utan att få skriftlig 

respons. En elev (Andreas) förklarar att utan den skriftliga responsen skulle han inte utvecklas 

utan stanna kvar på samma kunskapsnivå. En elev (Sara) beskriver att hon inte skulle kunna 
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identifiera sina brister i texten utan stöd av läraren vilket skulle kunna leda till upprepningar 

av samma misstag i skrivandet. En elev (Nicklas) anser att han inte skulle få någon 

uppfattning om vad som är bra eller mindre bra i texten utan lärarens respons. Han menar att 

det skulle kännas onödigt att skriva en text om han inte fick någon respons på den. 

5.1.4 Analys av Fallstudie 1 

Läraren i Fallstudie 1 förklarar att det är viktigt att placera eleverna i centrum och observera 

vilka misstag de gör för att kunna stödja deras skrivutveckling. Läraren menar att det är 

viktigt att tala om för eleverna vad de behöver arbeta med för att en utveckling ska ske. I 

Görel Bergman-Claesons (2002) avhandling menar en lärare att det är viktigt att se efter 

språkets ytnivåer och grafiska styckeindelningar. Skillnaden mellan dessa lärare är att läraren 

i Fallstudie 1 lägger stor vikt på att se vad eleven behöver få respons på till skillnad från 

läraren i Bergman-Claesons avhandlig som förklarar att det är viktigt att kommentera formen 

på texten. Läraren i Fallstudie 1 menar alltså att det är betydelsefullt att anpassa sin skriftliga 

respons beroende på vilka misstag eleverna gör i sina texter och menar att elever har olika 

svagheter och styrkor och behöver därför utvecklas inom olika områden.  

Häggmark (2011) skriver att majoriteten av eleverna i hennes undersökning upplever att 

lärarkommentarer hjälper dem att utvecklas och lära sig av sina misstag. Detta framkommer 

även i Fallstudie 1 då samtliga (Sara, Andreas och Nicklas) menar att den skriftliga responsen 

hjälper de att lära sig av de misstag som de gör. Läraren i Fallstudie 1 menar också att målet 

med den skriftliga responsen är att eleverna ska lära sig av sina misstag och att inte upprepa 

dem.  

Resultatet av Fallstudie 1 visar att läraren anser att för mycket respons vid samma tillfälle inte 

gynnar eleven med tanke på att motivationen hos eleven kan gå förlorad. I Hoels 

undersökning beskrivs det hur viktigt det är med positiv feedback, erkännande och beröm för 

att skapa motivation (2001:112). Läraren i Fallstudie 1 menar också att det är viktigt att ge 

både positiv och negativ respons. Hoel (2001) skriver att det dock är viktigt att inte överdriva 

den positiva responsen då det kan ge motsatt effekt. Med positiv inställning i 

responssammanhang menar Hoel att läraren ska se till texten och dess möjligheter genom att 

exempelvis ställa frågor. De frågor som kan ställas är: ”Vad har skribenten lyckats med, vad 

är viktigt att bygga vidare på och vad är viktigt att utveckla” (2001:113). Läraren i Fallstudie 

1 anknyter till Hoel genom att peka på vad som är bra respektive mindre bra i texterna. 

Resultatet av Fallstudie 1 visar att eleverna kan sakna beröm i den skriftliga responsen vilket 



28 

 

kan kopplas till Kronholm-Cederbergs (2009) avhandling där det framkommer att 

lärarresponsen ofta är normativ vilket betyder att responsen pekar på det eleverna inte kan och 

inte på det eleverna är bra på.  

Resultatet av Fallstudie 1 visar att eleverna upplever att de utvecklats med hjälp av den 

skriftliga responsen och att de lär sig av sina misstag. Dock framkom det att eleverna inte 

alltid förstår responsen om den innehåller för avancerade ord vilket kan leda till att de inte tar 

den till sig. I Kronholm-Cederbergs (2009) avhandling framkommer att elever oftast inte 

förstår lärarresponsen.   

Fallstudie 1 visar att eleverna ibland tar ansvar för sitt eget lärande då de oftast bearbetar sina 

utkast efter att de fått skriftlig respons av läraren. Det är något som även Hoel (2001)  visat i 

sin forskning då hon skriver att responsen får eleverna att ta ansvar för sitt eget lärande.  

5.2 Fallstudie 2 

Här redovisas resultat från undersökningen i klass 8B som genomförts av Rozalin Ishak. 

5.2.1 Lärarintervju 

I intervjun framkommer att läraren anser att skriftlig respons är betydelsefull och lärorik. 

Läraren menar att målet med den skriftliga responsen inte är att trycka ner eleven utan 

tvärtom att lyfta eleven och försöka skapa skrivlust och självförtroende hos eleven genom att 

ge tips och förslag på hur texten kan förbättras. 

När läraren får frågan om hur den skriftliga responsen formuleras för att ge positiv effekt 

svarar läraren att när eleverna exempelvis får i uppgift att skriva en saga brukar läraren 

kommentera med ord som ”spännande handling/oklar handling, rödtråd genom sagan och så 

vidare”. Läraren beskriver att responsen relateras till kursmålen i svenska för år 7-9. Läraren 

säger ”Jag strävar efter att eleverna ska uppnå dessa. Jag vill också att eleverna alltid bearbeta 

texterna i en annan version efter att jag kommenterat för att jag ska kunna se att eleverna inte 

struntar i den skriftliga responsen”. Vidare förklarar läraren att det viktigaste för att uppnå 

positiv effekt av responsen är att ständigt ge respons till eleverna och inte enbart på den 

färdiga texten. Läraren menar att det är viktigt att eleverna får jobba i klassrummet med sina 

kommenterade texter för att de ska kunna ha en dialog tillsammans där de diskuterar texten. 

Läraren beskriver att det är viktigt att ge så tydlig respons som möjligt för att en utveckling 

ska ske. Vidare förklarar läraren att det är viktigast att ge skriftlig respons på elevens 
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upprepade fel i första hand för att det inte ska bli för mycket respons. Läraren förklarar att det 

är viktigt att eleverna först korrigerar de fel som uppstår varje gång och menar att de får 

respons på något nytt när de kan visa att de utvecklats. Vidare förklarar läraren att det 

förekommer att ett fåtal elever struntar i responsen och upprepar samma misstag flera gånger. 

Anledningen till att vissa elever struntar i kommentarerna kan handla om att de saknar 

grundläggande kunskaperna i det svenska språket menar läraren. De elever som oftast struntar 

i den skriftliga responsen är de elever som har svårigheter med att bygga upp meningar och 

saknar känsla för språket förklarar läraren. Vidare anger läraren att det också kan bero på att 

eleverna inte förstår de skriftliga kommentarerna.   

Resultatet i Fallstudie 2 visar att den skriftliga responsen är pedagogiskt givande för läraren 

eftersom den leder till att läraren får syn på elevens skrivutveckling vilket är viktigt för 

bedömningen och betygssättningen. Läraren beskriver: ”Responsen är viktig eftersom det blir 

en slags bekräftelse för mig som lärare att se att eleverna verkligen når målen eller att de 

klarar av det mesta med lite stöttning. Det blir en mer rättvis bedömning av mig och därför är 

den skriftliga responsen en jätteviktig del av mitt arbete”. 

 

5.2.2 Enkätundersökningen 

Enkätundersökningssvaren belyses nedan med hjälp av fyra olika tabeller för Fallstudie 2. 

Resultatet av enkätundersökningens första fråga som handlar om hur mycket eleverna tror att 

de har utvecklats med hjälp av den skriftliga responsen visar i tabell 1 att sju elever anser att 

de delvis har utvecklats. 14 elever anser att de har utvecklats väldigt mycket och ingen elev 

anser att de inte har utvecklats alls.  

 

Tabell 1: Hur mycket tycker du att du har utvecklats med hjälp av skriftlig respons? 
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I tabell 2 presenteras resultatet av den andra frågan om hur bra eleverna förstår den skriftliga 

responsen. Nio elever anser att de delvis förstår den. Tolv elever förstår den skriftliga 

responsen mycket bra och ingen elev anger att de inte alls förstår responsen. 

 

 

 

 

Tabell 2: Hur bra förstår du den skriftliga respons sen som du får av din lärare?  

 

Resultatet i den tredje frågan om vad eleverna anser om den skriftliga responsen visar i tabell 

3 att nio elever anser att responsen är givande ibland. Tolv elever anser att responsen alltid är 

givande.  
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Tabell 3: Vad tycker du om skriftlig respons? 

 

Sista och fjärde frågan som handlar om hur mycket eleven bryr sig om den skriftliga 

responsen presenteras i tabell 4 och visar att mer än hälften av eleverna svarar att de alltid 

bryr sig om den skriftliga responsen. Åtta elever menar att de bryr sig om responsen ibland. 

En elev bryr sig inte alls om den skriftliga responsen. 

 

 

 

Tabell 4: Hur mycket bryr du dig om den skriftliga responsen som du får av din lärare? 

 

 

 

5.2.3 Elevintervjuerna 

Resultatet av de tre intervjuerna visar att samtliga elever (Ingrid, Håkan och Karl) tycker att 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

Inte alls givande Givande ibland Alltid givande 
Antal elever  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

Bryr mig inte alls Bryr mig ibland Bryr mig alltid 
Antal elever  



32 

 

skriftlig respons är betydelsefullt för skrivprocessen. Eleverna anger samma anledningar till 

varför de anser att den skriftliga responsen är viktig. En elev (Ingrid) anser att responsen är 

bra eftersom hon menar att hon får reda på vad hon behöver förbättra i texten till nästa 

skrivtillfälle. En elev (Håkan) förklarar också att den skriftliga responsen är bra för att 

utveckla skrivandet. En elev (Karl) anser dock att skriftlig respons är jobbigt och ser helst att 

läraren ger muntlig respons istället. Dock anser han att respons är nödvändig för att få reda på 

vad som behöver förbättras i en text. 

Samtliga elever i Fallstudie 2 menar att de inte alltid förstår lärarens skriftliga kommentarer. 

En elev (Ingrid) förklarar att hon bara förstår lärarens kommentarer ibland och menar att det 

är självklart att hon inte kan förstå allt som läraren skriver ned. En elev (Håkan) menar att han 

oftast förstår lärarens kommentarer. En elev (Karl) menar att han ofta har svårt att förstå den 

skriftliga responsen. Han förstår inte alltid vad läraren vill att han ska utveckla eller förbättra i 

texten. Dock förklarar samtliga elever att de alltid frågar läraren om de inte förstår de 

skriftliga kommentarerna. 

Eleverna betraktar den skriftliga responsen som positiv. En elev (Ingrid) menar att hon ibland 

struntar i lärarens skriftliga kommentarer, särskilt när hon inte förstår lärarens nedskrivna 

kommentarer. De två andra eleverna (Håkan och Karl) menar att de aldrig struntar i den 

skriftliga responsen utan att de är väldigt rädda om den och använder sig av den vid nästa 

skrivtillfälle. 

Undersökningen visar att samtliga elever upplever att de utvecklar sitt skrivande med hjälp av 

skriftlig respons från läraren. En elev (Ingrid) påpekar att hon har blivit mycket bättre på 

styckeindelning, grammatik och meningsuppbyggnad eftersom lärarens skriftliga respons 

oftast handlat om just dessa områden i hennes skrivna texter. En elev (Håkan) förklarar att 

han tidigare haft problem med långa meningar och att skapa en röd tråd i innehållet. Eleven 

menar att den skriftliga responsen av läraren har fått honom att inse hur han kan förbättra det. 

En elev (Karl) förklarar att han tycker att han utvecklats mycket av den skriftliga responsen. 

De områden som eleven anser har utvecklats mest är hans användning av skiljetecken. 

Tidigare hade han stora problem med just detta.  

Resultatet visar att eleverna anser att de har utvecklats på de lokala textnivåerna som handlar 

om rättstavning, syntax och skiljetecken och att eleverna inte skulle kunna tänka sig att skriva 

en text utan att få skriftlig respons av läraren. Samtliga elever förklarar att det skulle vara 

svårt att skriva en text om de inte får stöd och vägledning av läraren. Vidare förklarar eleverna 
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att de har ett behov av att få bekräftelse av läraren som kan förklara hur de kan utveckla sitt 

skrivande.  

5.2.4 Analys av Fallstudie 2 

Görel Bergman-Claesons (2002) visar att tre lärare som ingick i studien har samma mål med 

sin skriftliga respons. Deras mål var att skapa skrivlust och självförtroende hos eleverna. 

Läraren i Fallstudie 2 strävar också mot skrivlust och självförtroende hos eleverna. Läraren 

betonar att målet är att lyfta eleverna genom att ge tips och förslag på hur en text kan 

förbättras. 

 Resultatet visar att läraren tycker att tydlighet är en viktig komponent i responsen för att det 

ska kunna ske någon förbättring av elevernas skrivna texter. Läraren menar också att för 

mycket respons kan leda till att eleven struntar i den. Tidigare studier visar att elever struntar i 

den skriftliga responsen om de får för många och framförallt otydliga kommentarer i sin text 

(se Häggmark 2011).  

I Fallstudie 2 framkommer att läraren arbetar på ett processinriktat sätt då läraren ger 

kommentarer under skrivprocessen och inte endast på den färdiga texten. Läraren menar att en 

kontinuerlig respons under skrivprocessen underlättar en positiv skrivutveckling. Kronholm-

Cederberg (2009) visar i sin studie att processkrivning är obefintlig. Även Häggmark (2011) 

pekar på resultat som visar att elever saknar erfarenhet av processinriktat arbetssätt. Det 

framkommer att eleverna som regel får kommentarer på den färdiga produkten. Det framgår i 

denna undersökning att ett processinriktat arbetssätt där läraren ger skriftlig respons under 

skrivprocessen tycks gynna eleverna eftersom de menar att det hjälper dem att utveckla sitt 

skrivande. I Kronholm-Cederbergs (2009) studie framkommer att elever ofta inte ofta förstår 

eller tar till sig responsen vilket även Häggmarks (2011) studie visar. I Fallstudie 2 

framkommer det dock att majoriteten av eleverna förstår den skriftliga responsen och tar till 

sig den. 

Fallstudie 2 visar att samtliga elever upplever att de utvecklar sitt skrivande med hjälp av 

lärarens skriftliga respons. Eleverna menar att de har blivit bättre på exempelvis 

styckeindelning, hantering av skiljetecken, meningsuppbyggnad och grammatik genom att de 

har fått kommentarer om just dessa områden som de har haft problem med i sina texter. Detta 

visar ett samband med Kronholm-Cederberg (2009) som visar att läraren oftast ger skriftliga 

kommentarer på de lokala textnivåerna. 
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6. Slutdiskussion 

I kursplanen för svenska beskrivs att undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar sin 

förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra (Skolverket 2011). I 

denna uppsats har vi studerat hur den skriftliga responsen utformas, uppfattas och behandlas 

av elever och lärare i två olika klasser.  

 

Studiens resultat visar att lärarna är engagerade i responsarbetet i de aktuella klasserna 

eftersom de vill att eleverna ska utveckla sitt skrivande och att motivera eleverna till att 

skriva. Lärarna menar att skriftlig respons leder till utveckling om eleverna kontinuerligt 

bearbetar sina texter.  

Resultatet visade också att eleverna företrädesvis är positiva till den skriftliga responsen de 

får. De menar att den skriftliga responsen stödjer deras skrivutveckling och att de upplever sig 

bekräftade av sin lärare när de får kommentarer om vad de behöver förbättra. I de två 

fallstudierna framkommer att lärarna ger skriftlig respons till eleverna men att de gör det på 

olika sätt. I Fallstudie 1 ger läraren skriftlig respons på de texter eleverna lämnar in. Därefter 

arbetar eleverna med responsen på egen hand utanför lektionstid. De får sedan möjlighet att 

lämna in texten ytterligare en gång efter lärarens kommentarer fram till dess att de är nöjda 

med texten och den är färdig för bedömning. På så vis utvecklas texten i en dialog mellan 

lärare och elev. Enligt Bakhtin är dialogen förutsättningen för mänsklig kommunikation och 

meningsskapande. För Bakhtin är dock dialogbegreppet mångfacetterat och innefattar även 

den inre dialogen som individen har med sig själv (Dysthe 2003:12). När eleven läser 

lärarkommentarerna och bearbetar texten utifrån responsen gör eleven det med hjälp av en 

inre dialog med sig själv i förhållande till texten. 

I Fallstudie 2 ger läraren skriftlig respons på de texter som eleverna arbetar med i 

klassrummet. Eleverna har därmed tillgång till både den skriftliga responsen när de bearbetar 

texterna under lektionstid och också till läraren som de kan be om hjälp utöver de tips och 

synpunkter de fått i och med den skriftliga responsen. Enligt Vygotskij sker lärandet i ett 

socialt sammanhang eftersom människan är en social varelse. Vygotskij menar att den sociala 

kontexten är en förutsättning för lärandet som inte kan uppstå i ett socialt vacuum (Dysthe 

2003:8). På så vis fungerar läraren som en vägledare för eleven när de interagerar med 

varandra kring exempelvis den skriftliga responsen. Detta betyder att eleverna enligt 
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Vygotskij inte kan utveckla sitt lärande utan den skriftliga responsen eftersom lärandet inte 

kan uppstå utanför ett socialt sammanhang. Trots att de båda lärarna arbetar mot samma mål 

och att eleverna är positiva till den respons de får och att de upplever att de utvecklas 

framkommer det i elevintervjuerna att de väljer att strunta i lärarresponsen i högre grad i 

Fallstudie 1 än i Fallstudie 2. Orsaken kan ligga i att eleverna i högre grad arbetar enskilt med 

tolkning och bearbetning av den skriftliga responsen och inte har tillgång till läraren under 

själva skrivprocessen som eleverna i Fallstudie 2 har. Eftersom Vygotskij betraktar 

interaktionen mellan elev och lärare som grundläggande för lärandet och att andra spelar en 

avgörande roll för att idéer och tankar ska överföras från en person till en annan tänker vi att 

de elever som inte har tillgång till läraren i samma utsträckning som de övriga eleverna missar 

chansen till en optimal lärandesituation eftersom de inte får stöd med tolkningen av responsen 

om vi hänvisar till Vygotskij (Smidt 2010:61, 108, 111). 

I och med ovanstående blir det tydligt att eleverna i Fallstudie 2 får möjligheten att arbeta mer 

formativt i klassrummet med deras skriftliga respons då de alltid har tillgång till läraren samt 

kamrater. William förklarar att alla bedömningar kan vara formativa om de förbättrar och 

utvecklar lärandet. I Fallstudie 2 har det visat sig att den skriftliga responsen utvecklar 

lärandet eftersom eleverna får möjlighet att få formativ bedömning i en kontinuerlig process. I 

likhet med Vygotskij menar William att undervisning går ut på tre slags involverade individer; 

lärare, elev och kamrat. Författaren menar således att en elev utvecklas i interaktion med 

andra. I Fallstudie 2 har eleverna större möjlighet att ta del av dessa tre involverade individer 

med tanke på att de arbetar med den skriftliga responsen i klassrummet. Vidare förklarar 

Williams att undervisningen även utgår från tre nyckelprocsseser; ta reda på var elever 

befinner sig i sitt lärande, ta reda på vart de är på väg och ta reda på hur man ska komma 

dit. (Williams 2011:60-61). En del elever kanske inte förstår vad skriftlig respons är eller hur 

formativ bedömning funkar då blir det en lärares uppgift att förklara det. Vygotskiji och 

William menar på att en elev inte kan lära sig något eller utvecklas om läraren inte tar hänsyn 

till elevens förkunskaper först. 

I interaktionen med läraren kan eleven således få stöd i sin begreppsförståelse. När en elev 

exempelvis stöter på begreppet ”en röd tråd” och inte känner till det måste läraren stödja 

eleven genom sin närvaro och interaktion så att eleven kan tillägna sig begreppet. Men enligt 

Vygotskij kan eleven enbart nå begreppsförståelse om den befinner sig på den nivå då den 

med viss hjälp av läraren skulle kunna förstå begrepp. Lärarens huvudsakliga roll är därför att 

hjälpa eleven att överbrygga klyftan mellan vad de kan och inte kan men skulle kunna om de 
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fick stöd (Smidt 2010:117, 123). Samtidigt har eleverna i Fallstudie 1 möjlighet att bearbeta 

texterna flera gånger och kan även ställa frågor till läraren vid behov.  

I resultatet framkom det dock att de kunde strunta i att ställa frågor om sådant de inte hade 

förstått eller att strunta i den överhuvudtaget trots att de hade förstått. Läraren i Fallstudie 2 

tror att orsaken till att eleverna ibland struntar i kommentarerna är att de saknar 

grundläggande kunskaper om språket. Läraren i Fallstudie 1 menar att orsaken kan ligga i att 

eleven har svårigheter på grund av exempelvis dyslexi.  

Vår tolkning av att eleverna struntar i den skriftliga responsen är att de inte förstår den och 

inte vet vilka frågor de ska ställa till läraren. Vygotskij beskriver att det är i interaktionen med 

en vuxen eller mer erfaren person som inlärning sker och skapar det han kallar för zonen för 

den närmaste utvecklingen (Smidt 2010:12) eller den så kallade proximala utvecklingszonen 

(Kjellin 2004:41). Orsaken till att eleverna struntar i lärarkommentarerna kan vara att det 

råder ett för stort glapp mellan aktuell utvecklingsnivå och potentiell utvecklingsnivå hos 

eleverna. Hoel (2001:88) refererar till Vygotskij som menar att det är möjligt att konstruera en 

proximal utvecklingszon genom socialt stöd av medmänniskor som kan bestå i handledning 

eller instruktioner av vuxna eller mer erfarna kamrater. Hoel (2001:96) beskriver att individen 

kan få tillgång till kunskaper genom interaktionen med personer som har kunskaper och så 

småningom utföra aktiviteterna på egen hand. Med andra ord kan elever enbart förstå och 

utvecklas med hjälp av läraren om de befinner sig inom den proximala utvecklingszonen. Det 

är därför av stor vikt att läraren dels är närvarande och interagerar med eleverna, dels kan ge 

instruktioner och handledning, eller skriftliga kommentarer som inte är för avancerade och 

ligger utanför elevens potentiella utvecklingsnivå eftersom eleven då inte får någon chans till 

inlärning (Kjellin 2004:42). Leahy, Lyon, Thompson och William förklarar att formativ 

bedömning är det bästa beviset för att se vad elever lärt sig. Författarna menar även på att 

formativ bedömning kan användas för att besluta om vad nästa steg i undervisningen ska 

handla om. Nyckelstrategierna för formativ bedömning handlar mycket om att läraren ska få 

eleven att förstå målet med olika arbetsuppgifter och begripa responsen för att föra lärandet 

framåt. (Williams 2011:65).  

Trots att det inte behöver vara så att läraren i Fallstudie 1 är frånvarande och inte samspelar i 

tillräcklig hög grad eller ger kommentarer som befinner sig innanför den proximala 

utvecklingszonen menar vi att det kan vara en anledning till att eleverna struntar i 

lärarkommentarerna ibland. Det faktum att eleverna struntar i lärarkommentarerna trots att de 
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förstår dem kan ha andra förklaringar som ligger bortom lärarens undervisning. Samtidigt 

skriver Smidt (2010:14) att läraren och dennes undervisning har stor betydelse för elevernas 

utveckling genom sin roll att skapa mening för eleverna, att vägleda och inspirera eleverna i 

sitt lärande. 

Den tidigare forskningen beskriver att alltför många elever enbart får kommentarer på sina 

färdiga texter (se Kronholm-Cederberg 2009). I resultatet framkommer dock att båda lärarna 

arbetar med lärarrespons under pågående skrivprocess. 

 

I Fallstudie 2 har eleverna tillgång till läraren under lektionstid då de får skriva på sina texter i 

klassrummet. Resultatet visar att eleverna alltid frågar läraren om de inte förstår den skriftliga 

responsen. Det framgår därför att eleverna i Fallstudie 2 har större möjlighet att interagera 

med läraren under skrivprocessen genom en muntlig dialog och därmed få tillgång till 

kompletterande kommentarer som underlättar förståelsen av de skriftliga kommentarerna. 

Läraren poängterar under intervjun att det är viktigt att eleverna får jobba med responsen i 

klassrummet för att de skulle kunna föra en dialog om något var oklart för eleverna. Enligt 

Leahy, Lyon, Thompson och William är det viktigt att klargöra och skapa förståelse kring 

lärandemål för att uppnå en framgångsrik utveckling. 

Bakhtin menar att dialogen utgör grunden för den mänskliga existensen eftersom den leder till 

att vi når förståelse, mening och kunskap om tillvaron med hjälp av att kommunicera med 

varandra (Dysthe 2003:12).  Resultatet i respektive fallstudie visar att det är viktigt att läraren 

och eleverna samspelar för att den skriftliga responsen ska fungera bra. Bakhtin förklarar att 

förståelse och mening förhandlas fram i en dialog. Om det kopplas till elevtexter och 

lärarkommentarer innebär det att eleven kan uppnå förståelse genom ett dialogiskt samspel 

och samarbete med läraren eftersom båda parterna har kunskap om den kontext som texten 

och lärarkommentarerna skapades i (Dysthe 2003:22). Detta kan tydligt kopplas till lärarens 

arbetsätt i Fallstudie 2 som kontinuerligt arbetar med dialogen mellan lärare och elev som ett 

hjälpmedel under skrivprocessen. 

I Fallstudie 2 är det således mer tydligt att läraren vägleder och inspirerar eleverna såväl 

muntligt under lektionstid och skriftligt. Läraren i Fallstudie 2 kan enligt Leahy, Lyon, 

Thompson och William beskrivas som en lärare som försöker skapa en effektiv lärmiljö för 

eleverna. Detta eftersom vi upplever att läraren i Fallstudie 2 skapar engagemang hos eleverna 

som leder till att de blir motiverade att förstå den skriftliga responsen och därmed bearbeta 
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sina texter. Eleverna i Fallstudie 2 kan, i och med den effektiva lärmiljön, uppleva att lärandet 

går i positiv riktning och därför blir mer motiverade till att förstå den skriftliga responsen och 

bearbeta den för att föra lärandet framåt.(Williams 2011:65). 

I Kronholm-Cederbergs avhandling framkommer det att eleverna oftast inte förstod eller tog 

till sig lärarens skriftliga respons. Anledningen till varför eleverna i Kronholm-Cederbergs 

undersökning oftast inte tar till sig responsen kan bero på att processkrivning var obefintligt. 

Hoel förklarar att respons är en viktig del av skrivprocessen (2001:16). I Fallstudie 1 ansåg 

elva av eleverna att den skriftliga responsen alltid varit givande vilket kan jämföras med 

resultatet i Fallstudie 2 där det framkom att tolv av eleverna också ansåg att responsen alltid 

var givande.  

Lärarna i respektive fallstudie menar att den skriftliga responsen är viktig för eleverna 

eftersom de kan utvecklas men också för att förenkla bedömningen vid betygsättning. Lärarna 

förklarar att responsen visar om eleverna utvecklas och menar att utvecklingen är viktig för 

bedömningen.  Lärarna i båda fallstudierna understryker vikten av bearbetningen och hävdar 

att eleverna bör bearbeta sina texter för att responsen ska få en positiv effekt. I både Fallstudie 

1 och 2 arbetade läraren alltså med skrivandet som en process där eleverna bearbetade sina 

kommenterade textutkast. Vi menar att vårt resultat visar hur viktigt det är att jobba med den 

skriftliga responsen som en process. Vi kan också konstatera att ett samförstånd kring vikten 

av skriftlig respons leder till ett bättre samarbete mellan lärare och elever vilket i sin tur kan 

leda till största möjliga utveckling.  

 

7. Slutsats 

Undersökningen visar att eleverna i respektive fallstudie uppfattar den skriftliga 

lärarresponsen som positiv. Majoriteten av både Fallstudie 1 och 2 visar att eleverna uppfattar 

att de utvecklats med hjälp av den skriftliga responsen. Fallstudierna visar också att samtliga 

elever inte kunde tänka sig att skriva en text utan att få skriftliga lärarkommentarer. I 

resultatet framkommer att eleverna i Fallstudie 2 har enklare för att förstå responsen 

tillskillnad från eleverna i Fallstudie 1. Anledningen till detta är rimligen det faktum att 

eleverna i Fallstudie 2 ständigt har en dialog med läraren när de bearbetar sina texter efter de 

skriftliga lärarkommentarerna. I och med den kontinuerliga dialogen mellan lärare och elev 

har det visat sig att läraren i Fallstudie 2 får en mer positiv effekt av det formativa arbetssättet 

som leder till en större utvecklig av lärandet. Det formativa arbetssättet i Fallstudie 2 har även 
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visat att eleverna hade större motivation till att förstå den skriftliga responsen och därmed 

bearbeta denna.  I Fallstudie 1 hade eleverna inte den möjligheten då de fick arbeta med att 

bearbeta sina texter utanför lektionstid. Ännu en slutsats som vi kan dra är att den skriftliga 

lärarresponsen bör utformas i linje med elevernas närmsta utvecklingszon för att eleverna ska 

förstå och utvecklas. Undersökningen visar att mer än hälften av eleverna i respektive 

fallstudie upplevde att de tar till sig den skriftliga responsen.   
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9. Bilaga 1 

Intervju frågor till lärarna 

Hur tänker du när du ger skriftlig respons? 

Hur gör du när du ger skriftlig respons? 

Vad är det du ger skriftlig respons på?  

Vad är det du lägger mest vikt på när du ger skriftlig respons? 

Hur bygger du upp din skriftliga respons för att få positiv effekt? 

Kräver du att eleverna lämnar tillbaka sina utkast efter att de fått skriftliga lärarkommentarer? 

Kan du se att eleverna utvecklas och tar till sig den skriftliga respons som du ger? 

Finns det vissa elever som inte tar till sig den skriftliga responsen överhuvudtaget? 

På vilket sätt är den skriftliga responsen givande för just dig? 
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Intervju frågor till eleverna 

Vad tycker du allmänt om skriftlig respons? 

Vad är det som är bra respektive mindre bra med skriftlig respons? 

Förstår du den skriftliga responsen som du får av din lärare? 

Vad gör du med den skriftliga responsen som du får av din lärare? 

Förstår du den skriftliga responsen som du får av din lärare? 

Tycker du själv att du har utvecklas med hjälp av skriftlig respons? På vilket sätt i så fall? 

På vilket sätt är den skriftliga responsen bra för just dig? 

Skulle du kunna tänka dig att skriva en text utan att få skriftlig respons? 

Hur tror du att det hade sätt ut om du inte skulle få skriftlig respons av din lärare? 

 

 

 

 

 

 

 

10. Bilaga 2 

Enkätundersökning 

Denna enkätundersökning går ut på att ta reda på vad er klass tycker om skriftlig respons och 

se om ni tycker att det är givande eller inte. Svaren vi får av er kommer vi att sammanställa i 

vår studie om skriftlig respons.  

Fråga1  

Hur mycket tycker du att du har utvecklats med hjälp av skriftlig respons? 

Inte alls 

Delvis 

Väldigt mycket 
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Fråga 2 

Hur bra förstår du den skriftliga responsen som du får av din lärare? 

Inte alls  

Delvis 

Mycket bra 

 

Fråga 3 

Vad tycker du om skriftlig respons? 

Inte alls givande 

Givande ibland 

Alltid givande 

 

Fråga 4 

Hur mycket bryr du dig om den skriftliga responsen som du får av din lärare? 

Bryr mig inte alls 

Bryr mig ibland 

Bryr mig alltid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


