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Abstract 
Uppsatsens syfte är att undersöka om det går att se förändringar i gymnasieskolans skrivundervisning 
över en tidsperiod på tretton år. Den teoretiska utgångspunkten är ett sociokulturellt synsätt där 
dialogismens tankar är dominerande. Materialet består av enkätsvar från gymnasieelever, 
fokusgruppsamtal med gymnasieelever och intervjuer med gymnasielärare. Det samlades in under 
2013 och har analyserats med hjälp av innehållsanalys och tematisering för att se mönster i hur 
eleverna uttalar sig om responsen. Elevernas perspektiv är i fokus och deras tankar och känslor 
gällande lärarnas respons jämförs med andra elevers upplevelser från tidigt 2000-tal. Dessa 
upplevelser, tankar och känslor är hämtade från Suzanne Parmenius Swärds avhandling som berör 
samma ämne. Jämförelsen visar stora skillnader. I denna undersökning berättar eleverna om en 
dialogisk respons och aktiva klassrum medan Parmenius Swärds avhandling visade motsatsen, 
nämligen en monoligisk bristfokuserad responskultur. Detta pekar mot att skrivundervisningen håller 
på att förändras till att bli mer formativ. 
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1. Inledning och bakgrund 

Genom dialog, reflektion, kritisk analys av egna och andras texter och ett övande, 
experimenterande och kreativt förhållningssätt till textarbete utan normativa och auktoritära 
övertoner skulle elever kanske utmanas i sin skrivutveckling och samtidigt erövra kunskap om  
vad själva skrivandet som handling och möte innebär (Parmenius Swärd 2008 s. 241). 

!
Det här skrev Suzanne Parmenius Swärd i sin avhandling Skrivande som handling och möte – 

gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet. Hon utgick från 

gymnasieelevers perspektiv och analyserade hur eleverna hanterade olika skrivuppgifter i 

svenskämnet. Parmenius Swärd tittade också på hur villkoren för elevernas skrivande 

påverkade deras skrivutveckling samt deras självbild och självförtroende gällande skrivande. 

Ett av dessa villkor för skrivande handlade om lärarnas sätt att ge respons och rätta texter. 	


Resultatet visade bland annat att eleverna i de skolor som Parmenius Swärd besökte var 

kritiska till lärarnas sätt att återkoppla på deras skrivna texter i svenskan. Lärarna fokuserade 

främst på fel och brister i texten medan eleverna efterfrågade positiv återkoppling. Eleverna 

ville samtala och diskutera sina texter, vilket de nästan aldrig fick göra. De ville öva på att 

skriva utan att ständigt bli bedömda. Dessutom förstod eleverna sällan vad läraren menade 

med sina kommentarer. Lärarnas negativa och bristfokuserade återkoppling gjorde att många 

elever fick sämre självförtroende gällande skrivande och flera av dem hävdade till och med att 

de blev sämre skribenter på grund av lärarens sätt att återkoppla (Parmenius Swärd 2008).	


!
1.1 Tre förändringar        

Sedan Parmenius Swärd genomförde sin undersökning har några förändringar skett i den 

svenska gymnasieskolan. Hennes avhandling färdigställdes 2008, vilket i skrivande stund 

endast är fem år sedan, men studien inleddes år 2000. Alltså för tretton år sedan. Under dessa 

år har åtminstone tre stora förändringar skett; det har kommit ny forskning, vi har fått en ny 

läroplan och tekniken har utvecklats. Jag går närmare in på varje förändring nedan.	


I likhet med det som Parmenius Swärd var inne på i sin avhandling, se kapitlets inledande 

citat, har mycket ny forskning kommit de senaste tio åren om vikten av responsarbete, övande 

och dialog för att eleverna ska utvecklas på bästa sätt. Man pratar i skolvärlden numera om 

summativ och formativ bedömning. Summativ bedömning innebär att eleverna endast får 

betyg. Formativ bedömning betyder att man använder respons och dialog i undervisningen för 

bästa möjliga inlärande och utvecklande (Skolverket 2013 s. 43). Det finns ingen motsättning 
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mellan de två men idag menar Skolverket att alla pedagoger och lärare bör jobba med och 

implementera formativ bedömning i sin undervisning. Forskningen visar att det finns få andra 

metoder som har lika stor effekt på hur mycket eleverna lär sig i skolan (Skolverket 2013 s. 

44). Till exempel utkom utbildningsforskaren John Hattie 2009 med världens då största 

forskningsöversikt om vad som påverkar elevers studieresultat. Hattie listar olika 

påverkansfaktorer som har stora effekter relaterade till studieprestationer (Hattie 2012 bilaga 

C). Högt upp på listan finner vi faktorer som ytterligare stödjer Parmenius Swärds citat, bland 

annat formativ bedömning, återkoppling på prestationer samt kommunikativ/ömsesidig 

undervisning. Lite längre ner på listan över stora påverkansfaktorer finns samarbetsinriktat 

lärande (i förhållande till tävlingsinriktat lärande) och Kamrathandledning (Hattie 2012 

bilaga C).	


Sedan 2011 följer den svenska gymnasieskolan en ny läroplan. Under ämnet svenska kan 

man under rubriken Ämnets syfte bland annat läsa något som inte tidigare stått i läroplanen: 	


 
I undervisningen ska eleverna ges rikliga tillfällen att tala, skriva, läsa och lyssna. 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 s. 160).	


!
Internet, sociala medier och datorer i skolmiljön fanns redan för tretton år sedan men har 

sedan dess utvecklats mycket. Idag har så gott som alla elever en smart mobiltelefon, det hade 

ingen år 2000. De tekniska möjligheterna för dialog och interaktivitet har utvecklats och gått 

framåt (Tekniska museet 2010). 	


Dessa förändringar gör att jag har anledning att tro att skolpraktiken gällande 

skrivundervisning kan ha förändrats till att bli mer formativ och dialogisk. Därför gör jag om 

en del av Parmenius Swärds undersökning. Hennes avhandling är uppdelad i tre 

huvudområden. Min studie intresserar sig för det området hon kallar Att bli bedömd 

(Parmenius Swärd 2008 s. 26). Här undersöks hur elever reagerar på lärarnas kommentarer, 

bedömningar och betygsättning. Jag vill undersöka om det går att se tendenser till en 

förändrad skolpraktik sedan Parmenius Swärd genomförde sin undersökning, därför fokuserar 

jag på samma sak. I likhet med Parmenius Swärd står elevernas perspektiv i fokus men 

lärarnas åsikter tas också upp. På grund av tidsbrist samlas dock materialet in på ett något 

annorlunda sätt (se 5.2). När Parmenius Swärds avhandling nämns fortsättningsvis åsyftas 

alltid området Att bli bedömd. 	
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2. Syfte 
Mot ovanstående bakgrund är studiens syfte att undersöka om det går att se förändringar i 

gymnasieskolans skrivundervisning över en tidsperiod på tretton år. Studien fokuserar därför 

på hur elever i en gymnasieskola idag (2013) uppfattar den respons de får från lärarna på sina 

skrivna texter i svenskämnet. Utöver det studeras lärarnas perspektiv och hur de ser på 

respons och rättande. Resultatet jämförs sedan med den bild av skrivande i skolan som 

eleverna i Parmenius Swärds avhandling gav. Detta för att se om det går att urskilja några 

förändringar/skillnader  (Parmenius Swärds avhandling färdigställdes år 2008 men påbörjades 

år 2000).	


!
2.1 Frågeställningar 

Hur uppfattar eleverna på en gymnasieskola lärarnas sätt att ge respons på skrivna texter i 

svenskämnet? Skiljer sig uppfattningar och beskrivningar av lärarnas respons åt mellan 

eleverna i denna studie och eleverna i Parmenius Swärds studie? Är skrivundervisningen på 

väg att förändras till att bli mer formativ och dialogisk?	


!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3. Teori 
I detta kapitel beskrivs de teoretiska utgångspunkter som denna C-uppsats grundar sig på. 

Centralt för uppsatsen är ett sociokulturellt synsätt från vilket samtliga teorier utgår.  
!
3.1 Dialogismen och skrivutveckling  
Den ryske språkfilosofen och litteraturteoretikern Mikhail Bakhtin (1895-1975) har starkt 

influerat språkvetenskapen med främst sin användning av begreppet dialogism (Dysthe 1997 

s. 47). Bakhtin menade att livet är dialogiskt. Det handlar om att lyssna, prata, vara engagerad 

i saker, bli osams, ställa frågor och så vidare (Dysthe 1997 s. 49). Vi förstår oss själva bättre i 

förhållande till andra och att leva innebär att ständigt kommunicera och vara i dialog med 

andra människor (Dysthe 1997 s. 49). Dialogismen ser alla yttranden som relaterade till 

varandra (Blåsjö 2010 s. 30). 	


Bakhtin menade att mening skapas av att människor kommunicerar. En ensam individ kan 

inte skapa mening, utan mening kommer som en ”ideologisk bro” mellan dialogpartnerna 

(Dysthe 1997 s. 50). Dialogismen kan kopplas till skrivande i skolan och skrivundervisning. 

Ett dialogiskt synsätt på skrivning kan underlätta för eleverna med skrivuppgifter i skolan 

(Dysthe 1997 s. 59).	


Förståelse, kompetens- och skrivutveckling uppstår i samarbete och dialog mellan 

personen som lär ut, den som läser och den som skriver. Och dialogiska klassrum är något att 

eftersträva (Dysthe 2003 s. 49, 98). En aktiv dialog med lärare och klasskamrater är 

nödvändigt för förståelse och lärande (Dysthe & Igland 2003 s. 101). Traditionellt sett har 

dock undervisningssituationen i klassrummen sett annorlunda ut. Vi har snarare haft en 

monologisk skola där läraren överför kunskap till eleverna som tyst tar emot (Dysthe 2003 s. 

66). Bakthin var kritisk till monologen som kan uppstå i klassrum när det endast är läraren 

som pratar. Här ersätter ofta ett facit eller kommentarer skrivna med rödpenna samtalet och 

sökandet efter rätt svar. Monologen är auktoritär och lämnar inte utrymme för ifrågasättande. 

För att utvecklas måste det finnas utrymme för dialog. Det viktiga är inte att man är överens 

om allting utan att få pröva sina tankar och skapa sitt eget övertygande (Dysthe & Igland 2003 

s. 104-105). 
 
!
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3.1.1 Lärande genom aktivt deltagande och dialog   	

Lev Vygotskij (1896-1934) var en rysk psykolog som har haft stort inflytande på den moderna 

pedagogiken och utvecklingspsykologin. Hans tankar och teorier utgår också från ett 

sociokulturellt synsätt och påminner mycket om dialogismens syn på lärande. Han hävdade 

att barn utvecklas genom interaktion med andra och menade därmed att lärande och 

utveckling inte är en individuell process (Vygotskij 2001). 	


Tankeförmågans och språkets utveckling är till stor del beroende av barnets relationer med 

föräldrar, lärare och förebilder (Vygotskij 2001). Det barnet inte klarar själv kan den 

tillsammans med en vuxen eller en duktigare kamrat snart ha kunskapen att göra på egen hand 

(Dysthe & Igand 2003 s. 75). 	


Vygotskij var kritisk till den traditionella skolan som fostrade passiva mottagare av 

kunskap. Istället förespråkade han ett aktivt deltagande i skolmiljön, han förespråkade aktiva 

lärare som fostrar aktiva elever (Dysthe & Igland 2003 s. 88). Resonemanget stärks av 

pedagogikprofessorn Olga Dysthe som även starkt förespråkar Bakhtins teorier om 

dialogismen. Hon hävdar att lärande sker genom deltagande och att språk och kommunikation 

är grundläggande i läroprocessen (Dysthe 2003 s. 31).	


Det här synsättet sätter lärarnas kommunikation i strålkastarljuset. Lärarens kommentarer 

på till exempel skrivuppgifter är till för att hjälpa eleven att utvecklas. Lärarkommentarer bör 

alltså vara dialogiska och kommunicera med eleven, inte bara tala om för den vad som var rätt 

eller fel. Den dialogiska responsstilen är bra för skrivutveckling eftersom den gör att eleverna 

förstår sina misstag genom att de får chansen att rätta till dem. De får stöd och möjligheten att 

utvecklas, detta kan ses i motsats till att endast få betyg när något är färdigskrivet. Om man 

endast får betyg är det svårt att förstå vad som var bra eller dåligt vilket i sin tur gör det svårt 

att utvecklas till nästa gång (Blåsjö 2010 s. 14). 	


Dialogismen och teorin om aktivt deltagande används som analysredskap i denna 

undersökning för att se vilket synsätt och vilken responskultur som råder i de studerade 

gymnasieklasserna. Är det en monologisk och passiv kultur, en dialogisk och aktiv eller något 

däremellan? Mer om detta under Analysmetod (5.6). 	


!
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3.2 Responsgrupper 

Att arbeta med responsgrupper är ett verktyg som lärare kan ta till i skolan för att öka 

dialogen och det aktiva deltagandet kring texter i klassrummet. Det betyder att man i grupp 

läser varandras texter och hjälper varandra att komma vidare med skrivandet. Oftast består 

grupperna av elever från samma klass. Den som skriver en text utgår alltid från sig själv och 

sin egen tolkningsram. I sin egen tolkningsram tar man viss kunskap för given och man är 

införstådd med sina egna syften. Det här gör att det kan vara svårt att, i sin egen text, se vad 

som behöver förklaras eller förtydligas ytterligare. Här kommer medlemmarna i 

responsgrupper in med sina perspektiv och berättar för skribenten vad som för dem var 

otydligt (Hoel 2001 s. 56). 	


Denna uppsats fokuserar främst på lärarens respons men eftersom detta är ett verktyg som 

läraren kan välja att använda är det relevant för undersökningen även om det inte är 

lärarrespons utan elevrespons. Det dialogiska synsättet är utgångspunkten för denna uppsats 

och responsgrupper är en dialogisk metod för skrivutveckling. Därför är det också intressant 

att undersöka om gymnasieklasserna i denna undersökning använder arbetssättet. I Parmenius 

Swärds avhandling tas responsgrupper upp som något som någon enstaka elev tidigare har fått 

testa på under en enskild valbar skrivkurs. Parmenius Swärd menar att eleverna har positiva 

erfarenheter av att diskutera texter med andra. Oftast görs det med föräldrar eller syskon 

eftersom skolan inte erbjuder någon annan möjlighet (Parmenius Swärd 2008 s. 216-217).	


Responsgrupper stärker sambandet mellan skribent och läsare och gör läsaren till textens 

medskapare (Hoel 2001 s. 50). Att vara medveten om mottagarens perspektiv och skriva 

mottagaranpassat framställs ofta som något unga skribenter har problem med idag (Hoel 2001 

s. 53). Men responsgrupper gör att eleven tränas i att skriva mottagaranpassat. Fler personer 

än läraren kommer att läsa texten. Det gör att den skrivande eleven breddar sitt 

mottagarperspektiv och tänker sig in i en läsande roll redan under skrivprocessen (Hoel 2001 

s. 52). 	


I responsgrupperna diskuteras allas texter och man hjälper varandra att skriva om och 

utveckla texterna. Att göra en omskrivning betyder inte att skribenten har planerat sitt 

skrivande dåligt. Istället handlar det om att tankarna och idéerna utvecklas under skrivandets 

gång. (Hoel 2001 s. 33). Ofta upplever elever att de upptäcker brister i sina texter när de läser 

högt för medlemmarna i responsgrupperna, detta eftersom de får distans till sin egen text och 

kan plötsligt höra att något låter konstigt eller är otydligt (Hoel 2001 s. 45, 53). 	
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Responsgrupper hjälper också eleverna med inspiration. Genom att läsa andras texter kan 

de upptäcka språkliga drag eller formuleringar, låna dem och göra om dem till sina egna 

(Hoel 2001 s. 67).	


Att sitta själv och skriva är en tyst och ensam aktivitet. Skribenten går direkt från tanke till 

skrift. Men genom att arbeta i responsgrupper slutar skrivandet att vara isolerat och ensamt. 

Samtalen i responsgrupperna blir ett verktyg för att bearbeta det skrivna och hjälper 

skribenten att planera det fortsatta skrivandet (Hoel 2001 s. 76).	


Dialogen i responssamtalen skapar en gemensam mening mellan de samtalande. Eleverna 

använder varandra för att komma vidare i sin tankegång och i sitt skrivande (Hoel 2001 s. 

128). I enlighet med dialogismen och det aktiva deltagandet sker lärandet i responsgrupper 

genom interaktion med andra (Hoel 2001 s. 86-87; Dysthe 1997 s. 59). Man lär sig också av 

att ge respons och återkoppla på någon annans text (Hoel 2001 s. 91).	


Ett problem med responsgrupper kan vara att en text som någon skrivit själv ofta är väldigt 

personlig. Att visa upp den och få kritik på den kan vara känsligt. Därför är det viktigt att 

gruppmedlemmarna i responsgrupper respekterar varandra och är varsamma med sina åsikter. 

En förutsättning för att responsgrupper ska fungera optimalt är därför att eleverna är socialt 

och känslomässigt mogna (Hoel 2001 s. 176). 	


!
3.2.1 Processorienterat skrivande 

Inom skrivpedagogiken idag har det börjat pratas en del om processorienterat skrivande i 

samband med responsgrupper. Denna skrivpedagogik går ut på att hitta en vilja hos eleven att 

uttrycka något. De som förespråkar processorienterat skrivande menar att man ska lära sig 

skriva genom att skriva, prata om sina texter, få respons på dem och sedan skriva igen. 

Skrivandet ska vara erfarenhetsbaserat och ha verkliga mottagare. Lärarens uppgift är att få 

eleven att vilja skriva och få den personligt involverad i sina texter. I klassrummet bör 

eleverna få chansen att arbeta i responsgrupper, på det sättet får texten naturliga mottagare 

och skribenten får ett diskussionsforum. Förebilden för det processorienterade skrivandet är 

”den naturliga skrivsituationen”, där någon skriver för att man faktiskt har någonting att säga 

(Parmenius Swärd 2008 s. 33-34).	


Även begreppet processorienterat skrivande används som analysredskap för att få en 

tydligare bild av responskulturen i de undersökta klasserna. Se Analysmetod (5.6).  
!
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3.3 Olika typer av lärarkommentarer 

Lärarens kommentarer och respons är centralt för denna uppsats. Och lärarkommentarer kan 

se ut på olika sätt. Igland menar att sättet läraren kommenterar eller rättar en text på är viktigt 

för resultatet av den färdiga produkten (Igland 1994 s. 81). Hon skiljer på dialogiska och 

direkta lärarkommentarer. Dialogiska kommentarer har som mål att diskutera och hjälpa 

eleven att komma vidare med texten. I dessa kommentarer förekommer frågor på texten och 

förslag på förbättringar (Igland 1994 s. 81). De direkta kommentarerna siktar snarare på att 

utvärdera texten och rätta den. Läraren fokuserar här främst på direkta fel i texten, till 

exempel i den språkliga framställningen (Igland 1994 s. 81). Detta kan liknas vid den 

summativa och den formativa bedömningen som nämndes i inledningen. Den summativa 

bedömningen görs när ett arbetet är avslutat och har som syfte att utvärdera vad eleven har 

lärt sig, till exempel att sätta ett betyg på uppgiften (Skolverket 2013 s. 43). Den formativa 

bedömningen görs istället under arbetes gång innan ett undervisningsmoment är avslutat. Den 

syftar till att hjälpa både lärare och elev att komma vidare och utvecklas i lärandeprocessen 

(Skolverket 2013 s. 43). 	


När eleven får dialogisk respons lägger hon eller han i regel mer tid på att utveckla och 

förbättra texten än vid direkt respons (Igland 1994 s. 81). Detta på grund av att de olika 

responsstilarna framkallar olika typer av engagemang och skrivlust hos eleven. Vid dialogiska 

kommentarer vill eleven bearbeta texten och får lust att utveckla sitt resonemang medan 

direkta kommentarer främst får eleven att försöka skriva det hon eller han tror att läraren vill 

ha (Igland 1994 s. 81).	


”Ofokuserade” och ”diffusa” lärarkommentarer är något som ofta har kritiserats de senaste 

decennierna. Med ofokuserade och diffusa kommentarer menas kommentarer som inte är 

specifika utan abstrakta. När kommentarer är abstrakta är det svårt för eleven att veta vad som 

menas och därmed är det också svårt att förbättra sig. Att urskilja om kommentaren syftar till 

att rätta texten, hjälpa eleven att korrigera något eller om kommentaren är en slutvärdering av 

en färdig text kan vara svårt och ibland omöjligt att avgöra (Igland 1994 s. 87).	


Dessa teorier om lärarkommentarer gör det intressant att utvärdera hur eleverna i denna 

undersökning uppfattar sina lärares kommentarer. Därför används också begreppen 

dialogiska/direkta lärarkommentarer och summativ/formativ bedömning som analysverktyg. 

Se Analysmetod (5.6).	


!
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4. Tidigare forskning 
På området elevers skrivutveckling, skrivpedagogik och skrivdidaktik finns många studier att 

tillgå. Jag har valt ut fyra som jag finner extra relevanta för denna C-uppsats. De belyser 

området från olika håll och ramar tillsammans in uppsatsens utgångspunkt och syfte.  
!
4.1 Suzanne Parmenius Swärd 

Avhandlingen Skrivande som handling och möte – gymnasieelever om skrivuppgifter, 

tidsvillkor och bedömning i svenskämnet från 2008 av Suzanne Parmenius Swärd är som 

tidigare nämnt förebild för denna C-uppsats. 	


Parmenius Swärd följde två gymnasieklasser under deras två obligatoriska kurser i 

svenska. Hennes övergripande syfte var att ta reda på hur ungdomarna i dessa två klasser 

hanterar skrivaktiviteter av olika slag samt klarlägga på vilket sätt villkoren för skrivandet 

påverkar elevernas självbild gällande skrivande (Parmenius Swärd 2008 s. 25). 	


Hon utgår från elevernas perspektiv och samlar in data bland annat genom att låta dem 

skriva loggböcker om sitt förhållningssätt till svenskämnet. Hon genomför också intervjuer 

och fokusgruppsamtal (Parmenius Swärd 2008 s. 58). 	


Undersökningen visar att eleverna är kritiska till lärarnas sätt att undervisa samt återkoppla 

på deras skrivna texter. De vill samtala och diskutera sina texter vilket är något de sällan får 

göra (Parmenius Swärd 2008 s. 201, 216). Istället får de skriftliga kommentarer som främst 

fokuseras på fel och brister i texterna (Parmenius Swärd 2008 s. 173). Detta leder till att 

eleverna får dåligt självförtroende gällande skrivande (Parmenius Swärd 2008 s. 181, 230). 

Eleverna efterfrågade mer positiva kommentarer och uppmuntrande feedback (Parmenius 

Swärd 2008 s. 175). De vill också ha chansen att träna och misslyckas utan att ständigt bli 

bedömda (Parmenius Swärd 2008 s. 207).	


Parmenius Swärd upptäckte även att i många fall förstår inte eleven vad läraren menar med 

sina kommentarer. Eleverna förstår inte vad de har gjort för fel när de får betyg som ligger 

under det förväntade och de förstår heller inte vad de har gjort bra när betyget blir högt. Det 

här gör det svårt för dem att utvecklas som skribenter (Parmenius Swärd 2008 s. 102-105). 

Flera beskriver också en negativ skrivutveckling och anser att läraren inte har hjälpt dem att 

utvecklas (Parmenius Swärd 2008 s. 177). Andra elever skuldbelägger sig själva och tror att 

de är dåliga på att skriva (Parmenius Swärd 2008 s. 122). Parmenius Swärd drar slutsatsen att 
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om lärare fokuserar på brister i texten kan det leda till att eleven utvecklar en negativ självbild 

avseende skrivande och rentav börjar prestera sämre (Parmenius Swärd 2008 s. 181).	


 

4.2 Undersökning på ett finskt gymnasium 

År 2009 publicerades Annette Kronholm-Cederberg sin avhandling om lärares skriftliga 

respons på elevers uppsatser i en finsk, svenskspråkig gymnasieskola. Kronholm-Cederberg 

undersökte vad gymnasieelever tycker om lärarens respons på deras texter i 

modersmålsundervisningen (svenskan) (Kronholm-Cederberg 2009 s. 29). Hon samlade även 

in färdigskrivna texter från åtta elever och undersökte om de hade fått övervägande positiva, 

neutrala eller negativa kommentarer (Kronholm-Cederberg 2009 s. 98).	


Precis som Parmenius Swärd utgår Kronholm-Cederberg från elevernas perspektiv. Hennes 

syfte är att visa vilka mönster som finns i den finska skolans responskultur inom 

modersmålsämnets skrivundervisning (Kronholm-Cederberg 2009 s. 23, 26).	


Undersökningen visar att lärarna i studien nästan enbart fokuserade på elevernas misstag, 

fel och brister istället för att lyfta fram vad som var bra med texten (Kronholm-Cederberg 

2009 s. 96). Kronholm-Cederberg samlar in 94 texter som studiens elever har skrivit och 

räknar ut att hela 85,9 procent av kommentarerna från lärarna är negativa. Språkfelen 

synliggörs och det är tydligt att textens brister är det viktigaste för läraren att lyfta fram, det 

eleven har gjort bra passerar så gott som obemärkt (Kronholm-Cederberg 2009 s. 98).	


Kronholm-Cederberg menar att responsen är monologisk snarare än dialogisk. Eleven får 

aldrig respons på utkast eller halvfärdiga texter, det är bara den slutgiltiga produkten som 

räknas (Kronholm-Cederberg 2009 s. 100-101). På slutprodukten får alla kommentarer men 

här ser man tendensen att lågpresterande elever, som Kronholm-Cederberg skriver, 

”bombarderas med negativ respons” medan de högpresterande eleverna får väldigt lite 

respons. Detta sänker de lågpresterande elevernas självförtroende och gör det svårare för dem 

att utvecklas. Även de elever som har lätt för att skriva får problem att gå vidare i sin 

utveckling då de inte blir utmanade (Kronholm-Cederberg 2009 s. 106).	


I likhet med Parmenius Swärds undersökning tar Kronholm-Cederberg upp exempel på 

elever som nedvärderar sig själva och får en dålig självbild gällande skrivande på grund av 

lärarens bristande respons (Kronholm-Cederberg 2009 s. 255).	


Eleverna i Kronholm-Cederbergs undersökning levererar texter i en monologisk 

responskultur där läraren har hög status och eleverna låg. Det är endast läraren som läser 
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texterna och hans/hennes ord är det som är rätt, det går inte att diskutera. (Kronholm-

Cederberg 2009 s. 298). När läraren är auktoritär, bedömningsfokuserad och ointresserad av 

dialog blir det svårt för eleverna att utvecklas i sitt skrivande (Kronholm-Cederberg 2009 s. 

302).	


!
4.3 Tre lärare – tre världar 

Görel Bergman-Claeson undersökte hur tre gymnasielärare arbetade med respons på sina 

elevers texter. Lärarna arbetar på tre olika gymnasieprogram; Fordonsprogrammet, 

Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet. Bergman-Claeson skriver 

att samtliga lärare arbetar med textkommentarer och att det visar att lärare idag (kring år 

2000) i mindre utsträckning arbetar som ”korrigerande normväktare”. Istället arbetar de som 

kommunicerande responsgivare (Bergman-Claeson 2002 s. 6). Detta är intressant för mig 

eftersom jag undrar om skolpraktiken gällande skrivundervisning är på väg att förändras till 

att bli mer formativ och dialogisk, denna undersökning talar för det medan Parmenius Swärds 

avhandling talar emot det.	


Undersökningen utgår från lärarnas perspektiv och Bergman-Claeson frågar sig vad 

svensklärare kommenterar i gymnasieelevers texter, hur de utformar sina kommentarer och 

var de väljer att placera dem. 	


De tre lärare som medverkar i undersökningen vill alla att deras elever ska hitta sin 

skrivlust, utveckla sin skrivförmåga och få självförtroende gällande skrivande. Men trots det 

arbetar de på mycket olika sätt (Bergman-Claeson 2002 s. 6). Undersökningen visar att flera 

saker påverkar sättet lärarna arbetar på, dels är det deras egen personlighet och hur de är som 

lärare och människor. Dels är det beroende av de program där de undervisar. Läraren för 

Fordonsprogrammet menar till exempel att responsgrupper inte fungerar i hennes klass. 

Eleverna känner sig utelämnade och jargongen i klassen gör det svårt att vara duktig 

(Bergman-Claeson 2002 s. 36).	


Hur, vad och hur mycket lärarna kommenterade skiljde sig också markant. Bergman-

Claeson kopplar det till de olika lärarnas olika personligheter och menar att det beror på vad 

den enskilda läraren ansåg som viktigt (Bergman-Claeson 2002 s. 55). Lärarna menar också 

att de olika betygen betyder olika saker för de olika programmen. Ett ”G” i betyg betyder inte 

samma sak på Fordonsprogrammet som på det samhällsvetenskapliga programmet. Därför 

anpassar man sitt sätt att undervisa och ge respons (Bergman-Claeson 2002 s. 75). Beröm och 

uppmuntrande kommentarer står i fokus för alla tre lärarna trots att de levererar det på 
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markant olika sätt. Bergman-Claeson kommer fram till att lärarna kanske måste behandla 

elever på olika program olika, det viktiga för skrivutveckling är inte att skrivförutsättningarna 

alltid är identiska för alla. Olika elever behöver olika typer av stöd. Det viktiga är dock, 

menar Bergman-Claeson, att skrivundervisning bedrivs i en positiv atmosfär (Bergman-

Claeson 2002 s. 101).  
!
4.4 Undersökning i en responsgrupp 

Torlaug Løkensgard Hoel genomförde en undersökning på elever som arbetade i en 

responsgrupp. Gruppen bestod av tre elever. En av eleverna kallar Hoel klassens expert. 

Klassens expert läser mycket och hon är duktig både på att skriva och ge respons. Gruppens 

andra medlem, en flicka vid namn Guri, är en svag skribent. Hon har ingen erfarenhet alls av 

att skriva den typen av text som eleverna denna gång har haft i uppgift. Den tredje elevens 

kompetens ligger mellan de andra två (Hoel 2003 s. 273-274). Samtalet i responsgruppen 

spelas in och eleverna får i efterhand skriva loggbok om upplevelsen.	


Undersökningen fokuserar främst på hur mycket den svaga skribenten Guris text utvecklas 

efter responssamtalet. Den text som hon lämnar in till läraren några dagar senare är otroligt 

mycket bättre än det utkastet som hon lämnade in till responsgruppen (Hoel 2003 s. 275). 

Ljudinspelningen från responssamtalet avslöjar att hjälpen Guri får från gruppens två andra 

medlemmar är helt avgörande för textens radikala förbättring. Tillsammans diskuterar de 

uppgiften och texterna och genom att Guri tvingas förklara vad hon menar förstår hon själv 

vad som är otydligt i hennes text (Hoel 2003 s. 280).	


I loggboken skriver Guri i efterhand att hon även lärde sig mycket genom att läsa de andras 

texter och ge respons på dem. Här lärde hon sig nya termer och såg hur hon skulle kunna 

förbättra sin egen text (Hoel 2003 s. 276, 287).	


Undersökningen visar att responssamtalet fungerade som en meningsskapande process där 

medlemmarna i gruppen hjälpte varandra att förbättra texterna (främst Guris text). Det visade 

sig vara nyttigt och utvecklande även för de duktigare eleverna som fick kliva in i lärarrollen 

(Hoel 2003 s. 287-289). Flickan som kallas klassens expert skriver i efterhand i sin loggbok 

att hon lärde sig mycket både av att läsa de andras texter, ge respons och få återkoppling på 

sin egen text (Hoel 2003 s. 290).	


Studien visar att responsgrupper kan vara utvecklande inte bara för de svaga eleverna utan 

att elever på alla nivåer kan ha nytta av arbetssättet.	
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5. Material och metod 
I det här kapitlet beskrivs materialet och de metoder som har använts. Först beskrivs urvalet 

och hur det gick till sedan berättar jag om hur materialet samlades in; genom enkät, 

fokusgruppsamtal med elever samt lärarintervjuer. Här tar jag också upp eventuella problem 

på vägen. Sist beskrivs analysmetoden och hur jag kommer jämföra det analyserade 

materialet med Parmenius Swärds avhandling.	


Materialet består av 53 enkätsvar från elever, två fokusgruppsamtal med tre elever i varje 

grupp samt två lärarintervjuer.	


!
5.1 Urval 

I oktober 2013 besökte jag en gymnasieskola i Stor-Stockholmsområdet. Skolan, som 

egentligen heter någonting annat, kommer i uppsatsen att benämnas Gymnasiet. Att det blev 

just den skolan beror på att jag valde ut den genom bekvämlighetsurval. En väns mamma 

arbetar som lärare på skolan och jag kontaktade henne med frågan om jag fick göra min 

undersökning hos dem. Det fick jag. Gymnasiet är en förhållandevis stor skola i området.  	


I undersökningen ingick två lärare, min väns mamma och en av hennes kollegor. Kollegan 

valdes ut genom att hon var den som först svarade på förfrågan om någon ville hjälpa en 

högskolestudent med hennes uppsats om respons i svenskämnet. Denna förfrågan skickade 

min väns mamma ut till sina kollegor via e-post. 	


Jag besökte två klasser som också valdes ut med bekvämlighetsurval (och delvis slumpen). 

Det var klasserna som de två lärarna undervisade i den dagen och den tiden när jag besökte 

dem. Det blev en klass i årskurs tre från Naturvetenskapsprogrammet samt en klass i årskurs 

ett från Bygg- och anläggningsprogrammet. Klasserna kommer fortsättningsvis att benämnas 

”natur” och ”bygg”. Det är intressant att det blev just dessa två eftersom att natur- och 

byggklasser normalt skiljer sig mycket från varandra. Bygg är yrkesförberedande medan natur 

är högskoleförberedande. Det här gör också att man skulle kunna tro att naturklasser är mer 

studieinriktade och skolsugna medan byggklasser kanske är mer praktiskt lagda och vill 

arbeta fysiskt snarare än att sitta i skolbänken. Detta bekräftades av eleverna när jag besökte 

gymnasieskolan. Dessutom var de två klasserna olika eftersom att den ena var en trea och den 

andra en etta. Natureleverna var alltså snart klara med sin gymnasieutbildning medan 

byggeleverna just hade påbörjat sin. Dessa skillnader skulle kunna göra att eleverna i de olika 
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klasserna har olika uppfattning om respons och olika krav på respons. Detta gjorde att jag 

även ville titta på skillnader och likheter programmen emellan.	


De två lärarna tackade ja efter att de blivit informerade om att ämnet för uppsatsen var 

respons. Detta innebär antagligen att de är lärare som är intresserade av respons, gärna 

diskuterar ämnet och antagligen jobbar med respons i klassrummet. Jag väljer att se detta som 

något positivt. I Parmenius Swärds avhandling verkar lärarna ha varit relativt ointresserade av 

dialogisk respons som arbetssätt och eftersom mitt resultat ska jämföras med Parmenius 

Swärds resultat kan det vara intressant att jämföra åsikter hos elever till lärare som är 

ointresserade av respons med åsikter hos elever till lärare som är intresserade av respons. Om 

lärarna är extra intresserade av respons blir det dock svårare att svara på om skolpraktiken 

gällande skrivundervisning som helhet tenderar att förändras eftersom jag inte vet om den 

genomsnittliga svenskläraren har samma intresse.	


Att den ena läraren i undersökningen är min väns mamma kan ses problematiskt då det 

antagligen är svårare för mig att vara kritisk till hennes arbetssätt. Jag hade dock aldrig 

tidigare träffat henne och eftersom att jag la till ytterligare en lärare som jag inte har någon 

relation till tror jag att det var lättare för mig att förhålla mig nyanserat till det insamlade 

materialet. Dessutom är det elevernas åsikter som står i fokus i undersökningen, lärarna 

åsikter tas in som komplement till det eleverna säger. Samtliga elever var helt nya för mig. Jag 

hade aldrig mött någon av dem innan, jag hade inte heller besökt gymnasieskolan tidigare. 	


 

5.2 Enkät 

Materialet jag ville åt var elevernas åsikter och attityder gällande rättande och respons på 

skrivuppgifter i svenskämnet. Parmenius Swärd samlade in åsikter hos sina elever bland annat 

genom att låta dem skriva loggbok under en längre tid. Eftersom att jag hade betydligt kortare 

tid på mig till insamling valde jag istället att dela ut en enkät till eleverna. Enkät är nämligen 

en bra metod för att studera attityder (Ekström & Larsson 2010 s. 87). Jag ville uttala mig 

generaliserande om en större grupp elevers åsikter. Jag ville också ha hela klasser (och inte en 

grupp spridda elever från skolan) eftersom att eleverna då har samma lärare i svenskämnet 

och uttalar sig om ”samma” respons. Jag valde två klasser och därmed också två lärare för att 

få en större spridning på skolan. Hade jag endast valt en klass och en lärare fanns det risk för 

att materialet inte skulle vara representativt för en skolklass på gymnasiet. Risken fanns 

förstås fortfarande när två klasser studerades, men sannolikheten minskade.	
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Jag valde att dela ut enkäten till samtliga elever i de två klasserna för att undvika onödigt 

bortfall och riskera att materialet inte blev representativt (Ekström & Larsson 2010 s. 91). På 

förhand gjorde jag bedömningen att cirka 50 elever skulle fylla i enkäten. Jag utgick från att 

varje klass skulle bestå av cirka 25 elever. Jag ansåg att 50 respondenter skulle vara lagom 

många för undersökningens art.	


!
5.2.1 Utformandet av enkäten 

Jag valde att göra enkäten i ett digitalt format. Detta på grund av att det är tidseffektivt och 

smidigt, svaren kommer direkt in i datorn. Dessutom fanns möjligheten för eleverna att fylla i 

enkäten från valfri plats, jag behövde inte vara närvarande för att fysiskt samla in svaren 

(Cohen m.fl. 2011 s. 282). Jag hade också fått höra från en av lärarna att eleverna var vana vid 

det digitala enkätformatet och att insamlingen därför antagligen skulle gå smidigt.	


Innan jag började utformningen av enkäten läste jag Research methods in Education 

(Cohen m.fl. 2011) och Metoder i kommunikationsvetenskap (Ekström & Larsson 2010), jag 

har följt deras råd och riktlinjer för hur man på bästa sätt utformar vetenskapliga enkäter. 

Exempelvis placerade jag frågor som hörde ihop innehållsmässigt i anslutning till varandra 

och frågor som kunde uppfattas som känsliga placerades längre ner i enkäten (Ekström & 

Larsson 2010 s. 103). Dessutom var jag tydlig med att det var jag som var enkätens 

avsändare. Jag förklarade muntligt innan de fyllde i enkäten samt skriftligt i en inledande text 

att deras svar skulle användas i en C-uppsats. Jag lämnade kontaktuppgifter så att de kunde 

kontakta mig för frågor. Jag talade om vad jag studerar samt vilken högskola jag studerar vid. 

Enligt Ekström & Larsson är detta viktigt eftersom det skapar trovärdighet för mig som 

avsändare och min undersökning (2010 s. 100).	


Eftersom att jag efter insamling och analys skulle jämföra mitt material med Parmenius 

Swärds avhandling från 2008 behövde frågorna i enkäten beröra samma huvudämnen som 

hennes studie gör. Jag sammanställde därför hennes resultat i fyra punkter. Dessa kallar jag: 

Lärarnas tydlighet och elevernas förståelse; Lärarens fokus; Eventuell skuldkänsla, dålig 

självbild och negativ skrivutveckling samt den sista punkten Vad eleverna vill ha. Dessa 

punkter kommer att presenteras och redogöras för mer utförligt i diskussionskapitlet (8.1). Jag 

utgick från punkterna när jag formulerade frågor till enkäten. 	


Att färdigställa enkäten var tidskrävande och tog flera dagar. Jag ville från början inte ha 

för många frågor eftersom det kan göra människor mindre motiverade att besvara en enkät 
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(Ekström & Larsson 2010 s. 102). Jag siktade därför på att ej gå över 20 frågor men trots det 

blev de till slut 27 till antalet. Jag tyckte samtliga frågor var relevanta och hade svårt att välja 

bort någon. Efter att ha testat enkäten på närmare 30 personer kom jag fram till att trots de 

många frågorna tog enkäten endast cirka fem minuter att fylla i. Det ansåg jag vara rimligt 

och lät därför antalet frågor vara.	


Att i förväg låta testa enkäten visade sig vara bra. Personer i åldrarna 16-65 fick fylla i och 

komma med feedback. De yngsta personernas synpunkter hjälpte mig att göra viktiga 

förtydliganden främst gällande en fråga; det visade sig att jag hade missat ett viktigt alternativ 

på frågan om vilken typ av respons eleverna oftast får. Här hade jag valt alternativen 

kommentarer eller betyg. Mina testpersoner talade om att kommentarer behövde definieras 

eftersom det även händer att läraren ”rättar” i texten, till exempel att de vill att eleven ska byta 

ut ett ord eller om de tycker att det ska vara ny rad. Skulle detta tolkas som ”kommentarer” 

eller är det när läraren skriver något mer utförligt? Och vad kallas i så fall det andra? Tack 

vare den här hjälpen formulerades frågan om, fick en förtydligande text samt att fler alternativ 

las till. Se bilaga 1 för enkäten i sin helhet. 	


En nackdel med enkät som insamlingsmetod kan vara att jag eventuellt visste för lite om 

verksamheten jag frågade om. Det skulle kunna göra att jag ställde konstiga frågor eller hade 

med dåliga alternativ. Jag tror dock att risken för detta förminskades tack vare att enkäten 

testades i förhand.	


I enkäten fanns ej frågan om vilket kön eleven har. Det är medvetet och skillnad görs ej på 

flickor och pojkar i uppsatsen. Jag finner det ointressant att göra en sådan distinktion då jag är 

intresserad av elevernas åsikter och inte flickors respektive pojkars åsikter. Däremot har jag 

undersökt om det gick att finna skillnader mellan naturelever och byggelever.	


    	


5.2.2 Elevernas ifyllande av enkäten 

Först träffade jag byggklassen i årskurs 1. Klassen bestod av 17 elever. Här strulade tekniken 

en aning vilket gjorde att klassen fyllde i enkäten på papper, dessa fick jag sedan lägga in för 

hand i datorn. Eleverna var tillmötesgående och alla 17 fyllde i enkäten trots att jag talade om 

att det var frivilligt. De satt koncentrerade och ställde frågor när de undrade över något. Jag 

upplevde att de tog uppgiften seriöst och fyllde i ärligt. Jag fick dock plocka bort ett av svaren 

då enkäten var felaktigt ifylld, personen hade valt för många alternativ på flera frågor. Detta 

gick inte att göra om man fyllde i enkäten digitalt men eftersom att byggklassen fyllde i med 

papper och penna kunde denna elev kryssa i flera alternativ. Några av svaren var dessutom 
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motstridiga, både ja- och nej-alternativ kunde vara kryssat på samma fråga. Därför plockades 

alltså denna respondents enkätsvar bort ur resultatet och endast 16 av byggklassens enkätsvar 

räknas samman i det slutgiltiga resultatet.	


Naturklassen fick enkätlänken av sin lärare och fyllde i den hemma efter skolan samma 

dag som jag besökte dem.	


!
5.2.3 För få elever 

Efter att naturklassen hade fyllt i enkäten hemma hade jag endast fått in 39 svar, varav 16 

kom från byggklassen. Naturklassen består av 31 elever, alltså hade endast 23 elever besvarat 

enkäten samma kväll. Eftersom jag på förhand hade bestämt att cirka 50 elever skulle vara 

lagom för undersökningen blev detta ett problem. Jag kontaktade naturläraren och bad henne 

påminna eleverna att fylla i enkäten. Eftersom byggklassen endast genererade 16 svar 

skickade hon även enkäten till två andra av sina klasser. Innan dagen var slut hade jag fått in 

ytterligare 14 svar och 53 svar totalt. Med 53 svar stängdes enkäten.	


De andra två klasserna var en naturvetenskaplig klass i årskurs två och en 

naturvetenskaplig klass med samhällsinriktning även denna i årskurs två. Det positiva med att 

dessa klasser tillkom är att enkäten fick fler svar. Ett problem är att jag inte vet hur många 

elever från varje klass som svarade. Dessutom har jag inte personligen träffat några elever 

från de tillkommande två klasserna. Naturtrean och byggettan är undersökningens 

huvudklasser och i dessa klasser pratade jag även med representanter i fokusgrupper (se 5.3). 	


Jag jämförde resultaten från när enkäten hade 39 svar med när den hade 53 svar och såg att 

resultatet inte skiljde sig märkbart. De 14 tillkommande elever hade alltså svarat ungefär på 

samma sätt som den tidigare gruppen. Därför valde jag att ta med samtliga 53 svar och 

betraktar svaren som representativa för vad dessa lärares elever tycker om deras respons.	


Jag inser dock att jag på förhand borde ha tagit reda på hur många elever som gick i varje 

klass och jag borde ha lagt till en klass till studien redan från början.	


!
5.3 Samtal i fokusgrupper  

För att även ta del av elevernas åsikter på ett djupare plan, där de kunde prata fritt och inte 

tvingas välja på förutbestämda alternativ genomförde jag två fokusgruppsamtal. I 

fokusgrupper samlas data in genom att man låter en grupp människor diskutera ett 

förutbestämt ämne (Ekström & Larsson 2010 s. 79). I det här fallet var ämnet respons och 
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rättande i ämnet svenska. Fokusgrupper är ett bra komplement till enkät (Ekström & Larsson 

2010 s. 79).	


Inte heller här kommer jag att i presentationen av resultatet göra skillnad på flickor och 

pojkar utan jag kallar varje individ, oavsett kön, konsekvent för elev. 
!
5.3.1 Förberedande och genomförande av samtalen 

I förberedelsefasen utgick jag från metodboken Metoder i kommunikationsvetenskap 

(Ekström & Larsson 2010). Jag valde att genomföra fokusgruppsamtalen strukturerat. Det 

innebar att jag lät eleverna prata fritt men jag styrde samtalet efter mitt frågeformulär med 24 

frågor och jag såg till att samtliga frågor diskuterades (Ekström & Larsson 2010 s. 83). Se 

bilaga 2 för frågeformuläret i sin helhet. 	


Precis som med enkäten satte jag ihop frågeformuläret efter de punkter jag sammanfattat 

Parmenius Swärds resultat i. Jag valde det strukturerade samtalet eftersom det var viktigt att 

alla frågorna diskuterades då jag vill beröra samma områden.	


Fokusgrupperna bestod av tre elever och mig som samtalsledare. Jag genomförde två 

fokusgruppsamtal, ett med tre byggelever och ett med tre naturelever. 	


I byggklassen valdes eleverna ut till fokusgruppen genom frivilliganmälan. I naturklassen 

träffade jag tre elever som var klara med den skrivuppgift som de vid tillfället arbetade med. 	


Jag upplevde samtliga elever som positivt inställda till samtalet. Jag förklarade för dem att 

jag skulle använda deras svar i en uppsats och att jag garanterade dem anonymitet.	


Eleverna tog samtalet på allvar och jag upplevde både bygg- och natureleverna som ärliga 

och seriösa i sina svar. Samtalen spelades dock in och jag är medveten om att det kan ha gjort 

eleverna mer försiktiga, till exempel kanske de inte ville uttala sig negativt om 

undervisningen, responsen eller läraren.	


Samtalet med byggeleverna varade i 25 minuter och samtalet med natureleverna i 28 

minuter. Jag antecknade ej under samtalet utan spelade endast in med hjälp av en smart 

mobiltelefon, intervjuanteckningar gjordes i efterhand. 	


Jag var aktiv i min roll som samtalsledare. Eleverna svarade på frågorna och diskuterade 

en del sinsemellan men det blev inga långa diskussioner och jag fick ofta hoppa in med nya 

frågor och styra samtalet åt det håll jag ville. Det kanske kan ses som ett problem att det var 

så viktigt för mig att alla frågorna besvarades men samtalen flöt på bra och jag upplever mig 

inte som brådskande eller för ledande när jag lyssnar igenom inspelningen från samtalet.	
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5.4 Lärarintervjuer 

Trots att min frågeställning endast berör elevernas åsikter om lärarnas respons och rättande så 

ansåg jag det relevant att även prata med lärarna för att få en bild av hur de ser på respons, 

rättande och skrivundervisning i svenskämnet. Detta för att lättare förstå vad eleverna uttalar 

sig om och bilda mig en uppfattning om responsen från ”båda sidor”. Jag ansåg att detta 

skulle bredda min undersökning och göra förståelsen för helheten djupare. 	


För att ta del av lärarnas uppfattningar och utgångspunkter genomförde jag enskilda 

intervjuer med de två lärare som ställde upp i undersökningen. 	


Intervjuformatet är bra då man vill få en bild av människors enskilda uppfattningar 

(Ekström & Larsson 2010 s. 54). Därför passade det bra i det här fallet.	


I likhet med eleverna anonymiseras lärarna. Jag väljer även att ge dem fingerade namn. 

Detta gör jag inte med eleverna då jag främst uttalar mig om dem som grupp. För enkelhetens 

skull väljer jag att kalla lärarna för namn med samma begynnelsebokstav som de program där 

de undervisade denna dag. Läraren för naturklassen kallas således Nora och läraren för 

byggklassen kallas Berit.	


!
5.4.1 Förberedande och genomförande av intervjuerna 

I förberedelsefasen utgick jag från metodboken Metoder i kommunikationsvetenskap 

(Ekström & Larsson 2010) samt Intervjumetodik (Lantz 2007). Jag har följt deras råd och 

riktlinjer för hur man formulerar och ställer frågor samt agerar i intervjusituationen, till 

exempel så diskuterades förutsättningarna för intervjun innan själva intervjun började. Vi 

enades om hur länge vi skulle/kunde prata samt om det gick bra att samtalet spelades in 

(Lantz 2007 s. 72).	


Jag genomförde intervjuerna halvstrukturerat. Det innebär att jag utgick från fasta frågor 

men att jag under intervjuns gång kunde hitta på följdfrågor (Karlsson 2006 s. 155).	


Precis som med enkäten och fokusgruppsamtalen satte jag ihop frågeformuläret efter de 

punkter som jag sammanfattat Parmenius Swärds resultat i. Jag valde det halvstrukturerade 

sättet här eftersom att jag ville ha en samtalsliknande karaktär på intervjuerna (Karlsson 2006 

s. 155). Jag var framför allt intresserad av att höra lärarna prata om ämnet snarare än att det 

var viktigt att hinna igenom alla frågorna, jag ville ta del av deras tankar och deras synsätt.	


Jag utgick från formuläret som bestod av 19 frågor samt ställde några följdfrågor. Se bilaga 

3 för frågeformuläret i sin helhet. Jag försökte att inte styra intervjuerna utan jag lät lärarna 
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prata fritt och ibland glida iväg på sidospår, detta såg jag endast som positivt och intressant då 

det kunde komma upp saker som jag inte från början hade tänkt på att fråga om. 	


Samtliga huvudfrågor ställdes till båda lärarna. Följdfrågorna skilde sig aningen. De fick 

svara så länge de ville på varje fråga. Vid intervjuns slut fick de båda frågan om de ville 

tillägga något. Intervjun med Nora pågick i 40 minuter. Intervjun med Berit pågick i 15 

minuter. Den stora skillnaden i tid beror på att Nora valde att lägga till saker efter att alla 

frågorna hade ställts medan Berit ej gjorde det. Noras intervju förlängdes då med 19 minuter.	


Båda lärarna var trevliga, positiva och hjälpsamma. Jag upplevde att de svarade ärligt på 

alla mina frågor och jag tror de tyckte det var roligt att prata om sin undervisning. 	


Precis som vid fokusgruppsamtalen spelades lärarintervjuerna in och jag är medveten om 

att vetskapen om att man blir inspelad kan påverka hur man svarar på frågor. Jag antecknade 

inget under intervjun utan anteckningar gjordes i efterhand.	


Intervju skulle kunna vara en problematiskt metod eftersom att jag utgår från att de allra 

flesta lärare idag är medvetna om vad som står i läroplanen och vad som är önskvärt när det 

gäller responsarbete. Alltså skulle de kunna ha svarat att de arbetar med formativ bedömning 

och dialogisk respons i sin undervisning oavsett om de faktiskt gör det. Då elevernas åsikter 

gällande lärarnas arbetssätt är i fokus ser jag inte detta som ett problem. Lärarna visste att 

eleverna skulle svara på enkäten och att några skulle intervjuas i fokusgrupper, därför ser jag 

det som osannolikt att lärarna skulle tala osanning då detta i efterhand skulle kunna bli genant.	


I rollen som intervjuare ansträngde jag mig för att ej ställa ledande frågor. Jag försökte 

hålla en låg profil, jag ville låta dem prata på utan att avbryta eller störa deras tankegång. 	


!
5.5 Etiska riktlinjer 

Jag har utgått från de forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning som finns utgivna av Vetenskapsrådet (Codex 2014). Därför informerades elever 

och lärare om att deras medverkan var frivillig och att det endast var jag som skulle ha 

tillgång till det insamlade materialet. De fick också information om att enkätsvar aldrig skulle 

kunna kopplas ihop med svaranden och att övrigt material från fokusgruppsamtal och 

intervjuer skulle avkodas och anonymiseras direkt efter insamling. För mig personligen var 

det viktigast att eleverna och lärarna kände sig trygga och bekväma att medverka. Att de 

säkert kunde lita på att jag skulle värna om deras integritet och anonymitet. Allas medverkan 

var frivillig och några elever valde också att avstå från att fylla i enkäten. 	
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5.6 Analysmetod 

5.6.1 Innehållsanalys och tematisering 

Materialet som består av 53 enkätsvar samt inspelningar och anteckningar från två 

fokusgruppsamtal respektive två intervjuer analyserades med hjälp av innehållsanalys och 

tematisering. Det innebär att jag sökte, för mina frågeställningar, relevanta mönster i 

materialet (Lantz 2007 s. 101-104). Ett mönster kan till exempel vara att samtliga som 

intervjuas berättar att den skriftliga responsen från läraren består av ”Word-kommentarer”. De 

återkommande mönstren jag fann har kategoriserats under tre teman: Olika former av respons, 

Elevernas åsikter och Lärarnas inställning. 	


Tema 1 beskriver de olika former av respons som eleverna kommer i kontakt med. Tema 2 

sammanfattar elevernas åsikter och tankar om den respons de får. Tema 3 tar upp lärarnas 

inställning till bedömning, respons och elevers skrivande. Samtliga teman med underrubriker 

presenteras i kapitel 6 Resultat och analys. De tre temana är således undersökningens 

analysenheter. 	


Samtliga teman analyseras med hjälp av begreppen, och teorierna bakom, dialogism, aktivt 

deltagande, processorienterat skrivande, dialogiska/direkta lärarkommentarer samt 

summativ/formativ bedömning. Begreppen används som analysverktyg för att förstå 

undervisnings- och responskulturen i de undersökta klasserna. Jag har utgått från begreppen 

och jämfört teorierna bakom begreppen med mitt material. På så sätt har jag kunnat se om 

responsen i dessa klasser är dialogisk, monoligisk eller både och.	


Efter genomförd analys jämförde jag elevernas åsikter med åsikterna hos eleverna i 

Parmenius Swärds avhandling. Här utgick jag från de punkter jag har sammanfattat hennes 

resultat i.	


!
!
!
!
!
!
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6. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras undersökningens resultat och analys. Jag har gjort en tematisk 

analys som bygger på tre teman. Dessa är: Tema 1, Olika former av respons. Här redogör jag 

för hur det går till när eleverna får respons på sina skrivna texter, vilka olika typer av respons 

de får samt vad lärarna fokuserar på. Tema 2, Elevernas åsikter. Här tas upp vad elever tycker 

om de olika responstyperna, vilken typ av respons de föredrar och hur de känner för lärarens 

sätt att hjälpa dem att utvecklas som skribenter. Under detta tema tar jag även upp eventuella 

skillnader och likheter mellan undersökningens huvudklasser. Tema 3, Lärarnas inställning. 

Här berörs lärarnas syn på elevers skrivande samt deras inställning till respons och 

textbedömning. 	


Temana analyseras med hjälp av begreppen dialogism, aktivt deltagande, processorienterat 

skrivande, dialogiska/direkta lärarkommentarer samt summativ/formativ bedömning. 

Begreppen används som analysverktyg för att förstå undervisnings- och responskulturen i de 

undersökta klasserna. Återkoppling görs också till övriga teoretiska utgångspunkter och 

tidigare forskning.	

!
6.1 Tema 1. Olika former av respons 

I de undersökta klasserna får eleverna så gott som alltid återkoppling på skrivna texter i 

svenskämnet, 98 procent svarade i enkäten att de alltid eller oftast får tillbaka texterna med 

respons. I de olika materialen framkommer det att eleverna får olika typer av respons. De får 

textkommentarer från läraren, de får kamratrespons och vissa får även respons via ljudfil. 

Varje responstyp redogörs för och analyseras under separata rubriker nedan.	


!
6.1.1 Textkommentarer från läraren 

Eleverna i fokusgrupperna berättar att båda lärarnas återkoppling består av så kallade Word-

kommentarer. De lämnar in texten digitalt till läraren och får tillbaka den digitalt med 

kommentarerna infogade i dokumentets marginal. Läraren ger alltså inte respons för hand 

med en klassisk ”rödpenna” utan ”ny” teknik används till att ge respons. 	


Eleverna säger att en kommentar från läraren som syftar till ett specifikt stycke är knuten 

till stycket läraren syftar till. Ibland finns även en sammanfattande slutkommentar som 

kommenterar textens helhet. Detta bekräftas av lärarna under deras intervjuer.	
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Både elever och lärare berättar även att förutom kommentarerna får eleverna med 

läroplanens kursmatris i bedömningen. Kursmatrisen sammanfattar kunskapskraven för de 

olika betygsnivåerna på en översiktlig nivå. 	


Lärarna Nora och Berit säger i intervjun att de utgår från kursmatrisen när de ger eleverna 

respons. De fyller i matrisen och bifogar den sist i responsen (oftast längst ner i dokumentet). 

I matrisen kan eleven se vad som var bra/uppfyllt och vad som saknades. Nora plockar med 

kursmatrisens hjälp ut de mål som är relevanta för uppgiften i fråga. Där ”highlightar” hon 

eller stryker över målen med olika färger för att det ska bli tydligt för eleven. Gröna blir de 

stycken där målet är avklarat, när stycket är gult betyder det att eleven är på rätt väg men att 

målet inte helt är uppfyllt. Är stycket rött så har de helt missat något. Till exempel om de har 

glömt bort att argumentera när de skriver en argumenterande text, då blir det målet rött. Berit 

berättar i intervjun att även hon använder ett färgsystem liknande Noras där hon stryker över 

de olika målen i matrisen. Då lärarna konsekvent tar med kursmatrisen i responsen är det 

alltid specificerat för eleverna vad som krävs av dem.	


De flesta av eleverna hävdar i enkäten att de ej får betyg på skrivuppgifter. Över hälften 

svarade att lärarens respons oftast består av kommentarer. En kommentar definieras som en 

lite längre text, minst en mening. Här hade de även möjligheten att välja betyg samt 

rättningar. Rättningar definieras som mindre korrigeringar, till exempel av felstavning. 

Definitionerna stod uttryckligen i enkäten. Båda lärarna säger också att de inte skriver ut 

betyg på skrivuppgifter. De menar att det stör eleven. Däremot, säger Nora, så kan de själva 

räkna ut var de ligger eftersom att kursmatrisen finns med i responsen. Ser de om de har 

uppnått det mesta för B och något på A så ligger de antagligen på B. Blåsjö menar att när en 

elev endast får betyg på en uppgift är det svårt att förstå vad som var bra eller dåligt vilket gör 

det svårt att utvecklas till nästa gång (2010 s. 14).	


Att betyg inte är utsatt, att responsen består av kommentarer som är knutna till specifika 

stycken och att kursmatrisen där samtliga kunskapskrav sammanfattas alltid finns med i 

responsen tyder på att den är formativ snarare än summativ (se 3.3). Det eleven har uppnått 

alternativt har kvar att uppnå finns utmärkt. Denna respons borde enligt dialogismen och det 

sociokulturella synsättet göra det enklare för dessa elever att utvecklas från uppgift till uppgift 

än för elever som endast får betyg. 
!
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6.1.2 Kamratrespons 

Eleverna berättar i fokusgrupperna att innan de lämnar in en text till läraren får de på skoltid 

diskutera sina texter med klasskamrater i responsgrupper. Detta bekräftas även av 

lärarintervjuerna och kommer fram i enkätsvaren. Eleverna berättar att de hjälper varandra, 

kommer med tips och åsikter. Därefter får de en chans att själva försöka förbättra texterna 

innan de ska skickas in till läraren. I likhet med dialogismens tankar samarbetar eleverna för 

att hjälpa varandra att skriva bättre (Dysthe 2003 s. 49). De blir, som Hoel uttrycker det, 

”medskapare till varandras texter” (Hoel 2001 s. 50).	


I naturklassen kallas detta för gensvarsgrupper. Här får eleverna skicka sina första utkast 

på texter, via e-post, till en eller flera klasskamrater. Sedan ”gensvarsläser” de varandras 

texter och skickar tillbaka dem till skribenten med Word-kommentarer. På samma sätt som 

läraren gör. Eftersom alla i naturklassen har en egen dator kan detta göras på lektionstid och 

möjligheten att diskutera med den som har gett respons finns. Det här innebär att klassrummet 

under dessa lektioner är aktivt och dialogiskt. Eleverna läser, kommenterar och diskuterar. 

Likt teorin om aktivt deltagande hjälper de varandra att utvecklas (Vygotskij 2001).	


Då byggklassen endast är en etta har de bara gått på Gymnasiet en halv termin vid 

undersökningens genomförande. Byggeleverna säger i fokusgruppen att de än så länge bara 

har hunnit skriva referat, men då fick de skriva ett utkast, diskutera med klasskamrater och 

därefter försöka skriva om texten. I enkäten ställdes frågan Efter att ni har lämnat in och fått 

respons på era texter, brukar ni få chans att förbättra dem? Här svarade 75 procent att Ja, vi 

brukar få en eller flera chanser att förbättra texten. Medan 25 procent svarade Nej, om den är 

inlämnad får man ingen mer chans att skriva. De flesta av eleverna som valde nej-alternativ 

kommer från byggklassen.	


Arbetssättet i klasserna är väldigt likt processorienterat skrivande (se 3.2.1). I likhet med 

det processorienterade skrivandet säger Berit och Nora i intervjuerna att det viktigaste är att 

eleverna vill och kan uttrycka sig. Eleverna utvecklar sitt skrivande genom att diskutera och 

reflektera över det de har skrivit. Diskuterar gör de i responsgrupperna och med läraren. 

Reflekterar gör de när de har fått respons från en kamrat och ska förbättra texten samt när de 

själva läser och ger respons på klasskamraters texter. Responsgrupper är också något som 

förespråkarna för det processorienterade skrivandet menar är bra eftersom att eleverna inte 

enbart skriver för läraren utan även för sina klasskamrater (Parmenius Swärd 2008 s. 33-34). 	


Natureleverna säger att de alltid pratar om mottagaranpassning inför skrivuppgifter, vilket 

naturläraren Nora bekräftar. Nora menar att om eleverna bara skriver för läraren blir 
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mottagaranpassningen snäv. Därför är det viktigt att de funderar över mottagaranpassning, 

skriver för varandra samt läser sina klasskamraters texter. Detta är ett exempel på något Hoel 

tar upp i teorin om responsgrupper. Nämligen att responsgrupper gör att eleven tränas i att 

skriva mottagaranpassat då fler personer än läraren kommer att läsa texten. Den skrivande 

eleven breddar sitt mottagarperspektiv och tänker sig in i en läsande roll redan under 

skrivprocessen (Hoel 2001 s. 52).	


Fokusgrupperna förklarar hur det går till när de skriver texter i skolan: 	


När de får en skrivuppgift skriver de först ett utkast. Detta får de sedan diskutera i 

responsgrupper. Därefter får de ytterligare tid att skriva innan texten ska lämnas in till läraren. 

Om de behöver hjälp och vill diskutera under själva skrivprocessen finns läraren till hands, 

det bekräftas både av Berits och Noras intervju. Efter att texten sedan har lämnats in till 

läraren får de tillbaka den med lärarens Word-kommentarer som beskrivs ovan. Även denna 

text får de chans att förbättra. Natureleverna säger i fokusgruppen att de brukar få en till 

lektion för att förbättra sina texter ytterligare. Även här har de möjlighet att få stöd av och 

diskutera med läraren Nora som finns till hjälp i klassrummet. Eleverna berättar i 

fokusgrupperna att även när läraren inte lägger in specifika omskrivningstillfällen på 

lektionstid har de möjligheten att skriva om texten och lämna in den på nytt. Förutsatt att de 

vill det. Detta bekräftas under intervjun med Nora. 	


Denna skrivprocess tyder på att det råder en dialogisk responskultur i de två klasserna och 

att aktivt deltagande är centralt. Den skrivande eleven för en aktiv dialog med lärare och 

klasskamrater under skrivandet. Precis som Dysthe och Igland menar är nödvändigt för 

förståelse och lärande (2003 s. 101). Eleverna använder varandra och sin lärare för att komma 

vidare i sin tankegång och sitt fortsatta skrivande (Hoel 2001 s. 128).	


!
6.1.3 Respons via ljudfil  

Under fokusgruppsamtalet med natureleverna samt i intervjun med Nora kom det fram att 

Nora har börjat testa ett nytt sätt att ge eleverna respons på texter. Hon spelar in ljudfiler som 

hon lägger in i dokumentet med elevens text när det skickas tillbaka till eleven. Ljudfilen blir 

då istället för de skriftliga Word-kommentarerna. Här ser vi igen att tekniska möjligheter 

utnyttjas i responsen på skolan. I ljudfilen pratar hon till texten och förklarar vad hon tycker 

var bra samt vad som skulle kunna förbättras. Texten är markerad enligt hennes färgkodning 

så eleven både hör och ser vad hon menar. Kursmatrisen finns även här med sist i dokumentet.	
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Eleverna berättar att Nora pratar till ett stycke som är pedagogiskt färgmarkerat. När hon 

pratar om stycket brukar hon säga vad hon tyckte kunde förändras och sedan läser hon även 

upp vad de har skrivit. På så sätt får eleven både förändringsrådet och får höra hur texten låter 

just nu, oförändrad. Så kan de själva ta beslutet om de håller med henne och vill ändra eller 

låta det vara. Detta kan liknas vid dialogiska lärarkommentarer och formativ bedömning. 

Dialogiska lärarkommentarer har som mål att hjälpa eleven att komma vidare med texten 

genom frågor och förbättringsförslag (Igland 1994 s. 81). Den formativa bedömningen 

innebär ungefär samma sak och syftar till att hjälpa både lärare och elev att komma vidare i 

lärandeprocessen (Skolverket 2013 s. 43). 	


!
6.2 Tema 2. Elevernas åsikter 

6.2.1 Hur eleverna upplever lärarens respons 

På enkätfrågan Vilken typ av kommentarer upplever du att du oftast får från läraren? svarade 

91 procent att de antingen får förslag på förbättringar eller positiva kommentarer. Sättet 

eleverna i fokusgrupperna beskriver kommentarerna på påminner om de dialogiska 

lärarkommentarerna. Alltså att de består av förslag på förbättringar som syftar till att hjälpa 

eleven att komma vidare med texten (Igland 1994 s. 81). En elev säger: ”Hon säger oftast vad 

vi har gjort bra, hon säger inte att man gör något dåligt men hon säger alltid vad man kan 

förbättra.”	


Eleverna i fokusgrupperna är överens om att bra respons innebär att läraren konkret 

berättar vad som var bra med texten och pekar på vad som kan göras bättre. De menar också 

att det är så Nora och Berits respons ser ut. Eleverna är överlag nöjda med lärarna och deras 

sätt att ge respons. En elev i byggklassen säger: ”Jag tycker att Berit är duktig. Hon trycker 

inte ner eller säger att något är dåligt.”	


Båda fokusgrupperna säger att deras lärare aldrig skriver negativa kommentarer. ”Negativa 

kommentarer” definierar byggeleverna som kommentarer som ej är konstruktiva. De menar 

att det är kommentarer som endast säger att något är dåligt men inte försöker hjälpa eleven att 

komma vidare med texten. Eleverna i naturfokusgruppen har samma uppfattning. Grupperna 

är även överens om vad ”förbättringsförslag” är för något. De säger att det är konstruktiv 

kritik där läraren talar om hur något i texten skulle kunna förbättras.	
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Natureleverna i fokusgruppen säger att responsen alltid är bra och vettig. Det är inget 

strunt. Nora kommenterar på rätt saker och hon motiverar bra. De menar att hon är utbildad 

och att det märks. Hon vet vad hon pratar om och vad som är rätt språkligt. 	


Eleverna säger i fokusgrupperna att de alltid förstår vad lärarna menar med sina 

kommentarer och sin respons. I enkäten svarar 88 procent att de alltid eller oftast förstår vad 

läraren menar. Ingen svarar aldrig. Natureleverna säger att om de någon gång inte skulle 

förstå är det en självklarhet att söka upp Nora för att diskutera. Byggeleverna är inne på 

samma spår. Att det är självklart för eleverna att söka upp sin lärare vid behov för diskussion 

tyder på att responskulturen i klasserna är dialogisk då det i en monologisk kultur inte finns 

utrymme för ifrågasättande (Dysthe & Igland 2003 s. 104-105).	


Natureleverna i fokusgruppen kommenterar lärarens ljudfil och säger att det är ett bra sätt 

att få respons på. Det blir en extra dimension i och med att man hör hennes röst och 

betoningar. Det gör responsen tydlig, trevlig och personlig. Röstkommentarerna tvingar 

läraren att verkligen vara insatt i texten menar de. I naturklassens fokusgrupp tycker alla att 

röstfilen är ett bra sätt att få respons men de menar att även textkommentarerna i Word var 

bra. En elev skulle välja röstfil istället för Word-kommentarer om de var tvungna. De andra 

två säger att det egentligen inte spelar någon roll då båda sätten fungerar mycket bra. 	


Natureleverna säger i fokusgruppen att när de lyssnar på Noras ljudfil och hon läser upp 

vad de skrivit så hör de vad som inte låter bra, till skillnad från när de bara läser själva då det  

är svårare att inse när något låter galet. Att få texten uppläst är något som även byggeleverna 

pratar om. De menar att de förstår responsen bäst om läraren läser upp för dem det de har 

skrivit. Då hör de vad som låter fel. Detta kan kopplas till teorin om responsgrupper där Hoel 

menar att eleverna ofta upptäcker brister i sin text när de själva läser högt för andra (Hoel 

2001 s. 45, 53). Här ser vi att samma sak kan hända då eleverna får sin text uppläst av någon 

annan. De får distans till sin egen text och kan till exempel höra vad som låter konstigt. Det 

här tyder också på att eleverna får hjälp att komma vidare tack vare de dialogiska inslagen i 

undervisningen.	


Eleverna i naturklassen säger att det är viktigt att vid responsen få veta vad man har gjort 

mindre bra så att man kan förbättra sig. De menar att det är av sina misstag man lär sig. En 

elev säger: ”Vi lär oss mycket. Hon [Nora] berättar alltid vad man kommer att behöva på 

högskolan och hon är bra på att förklara grejer.” En annan fyller i: ”Ja, vi blir bättre. Det kan 

vara svårt att märka skillnad från uppgift till uppgift men man ser stor förbättringen om man 

tittar på något man skrev i nian.”	
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Ett återkommande tema under fokusgruppsamtalen är att eleverna säger att de blir bättre på 

att skriva tack vare att läraren är tydlig, förklarar bra och är lätt att prata med. Detta stödjer 

Dysthes teorier om att ett dialogiskt synsätt kan underlätta för eleverna med skrivuppgifter i 

skolan (Dysthe 1997 s. 59).	


I enkäten ställdes frågan Händer det att du tar lärarens kommentarer personligt och blir 

ledsen? här svarade 81 procent sällan eller aldrig. Natureleverna i fokusgruppen säger att det 

ska mycket till för att de ska bli ledsna av responsen från läraren, responsen är bra säger de 

och den är till för att de ska utvecklas. Dessutom, menar en naturelev, är Nora en 

”kompislärare” och hon jobbar hårt för att de inte ska bli sårade. Med ”kompislärare” menar 

eleven att Nora inte är sträng och auktoritär utan att hon är på ”deras nivå”. De andra två 

eleverna stämmer in i detta.	


Eleverna i båda fokusgrupperna är nöjda med lärarna och deras sätt att vara och ge respons 

på texter. Jag förstår det på fokusgrupperna som att det råder en jämlik kommunikation och en 

ömsesidig respekt mellan lärare och elever, att natureleverna kallar Nora för ”kompislärare” 

menar jag ytterligare stärker detta. Om man jämför den skriftliga responsen som eleverna på 

Gymnasiet får med eleverna i Kronholm-Cederbergs avhandling där lärarna bara gav respons 

på slutprodukten, nästan enbart fokuserade på brister och gav negativa kommentarer så syns 

här en tydlig skillnad. Här pratar de, diskuterar och skickar texter mellan sig. 

Skrivundervisningen i dessa klasser på Gymnasiet påminner om hur Vygotskij och Bakthin 

menade att klassrummet bör se ut och fungera då (skriv)lärandet sker genom interaktion, 

dialog och aktivt deltagande.	


 

6.2.2 Kommentarer, betyg och övningsuppgifter	

Fokusgruppsamtalen avslöjar att både betygen och kommentarerna är viktiga för eleverna. 

När de i enkäten tvingades välja vad de helst vill ha av kommentarer, betyg och rättningar 

svarade 64 procent att de helst vill ha kommentarer. Men på frågan Vad tror du utvecklar dig 

mest i ditt skrivande? svarade 87 procent kommentarer.	


Det kommer fram under fokusgruppsamtalen att samtliga elever tycker kommentarerna är 

viktiga främst av två anledningar; de hjälper en att förbättra texten men talar även om vad 

man gjorde bra. De säger att kommentarerna från läraren främst består av förbättringsförslag 

men att även frågor på texten förekommer. Eleverna i båda fokusgrupperna säger att lärarnas 

kommentarer syftar till att hjälpa dem att utveckla texten. De känner att lärarna vill att texten 

ska bli bättre och att kommentarerna är till som ett stöd. Om man jämför detta med direkta 

!28



lärarkommentarer som främst fokuserar på direkta fel i texten så ser vi att det inte alls liknar 

varandra. Istället pekar elevernas utsagor mot att lärarnas kommentarer är dialogiska och 

formativa (se 3.3).	


Fokusgruppen med naturelever säger att de brukar få mindre uppgifter där de inte bedöms 

när de ska lära sig något nytt. De menar att Nora är tydlig med att berätta om något är 

betygsgrundande och i så fall vad det är som bedöms. De tycker alla att det är bra att få en 

ordentlig genomgång och chansen att öva innan de testas på momentet. Byggeleverna vill 

också ha chansen att träna på moment och menar att det är bra att inte bli bedömd i början. 

Detta kan till exempel jämföras med Kronholm-Cederbergs avhandling. Här fick eleverna inte 

träna på moment utan blev ständigt bedömda, vilket ses som problematiskt (Se 4.2). 

Byggeleverna säger dock även att andra eller tredje gången de skriver samma typ av uppgift 

vill de veta hur de ligger till och skulle gärna se ett betyg på uppgiften.	


 

6.2.3 Att arbeta i responsgrupper 

Att responsgrupperna är bra och att man lär sig mer genom dem tycker 75 procent av eleverna 

som svarade på den frågan i enkäten (frågan var ej obligatorisk). En stor majoritet (83%) 

menar också att de gärna vill ha chansen att förbättra sina texter. Även fokusgrupperna 

bekräftar detta. De säger i båda fokusgrupperna att man utvecklas mer om man får skriva en 

text i två omgångar istället för två separata texter på samma tid. En elev säger: ”Det kanske 

blir lite tjatigt men jag tycker ändå att det funkar bättre.” Det här stämmer överens med teorin 

om att tankar och idéer utvecklas under skrivandets gång och att en omskrivning därför inte 

innebär att man har skrivit dåligt (Hoel 2001 s.33). 	


Eleverna i fokusgrupperna är överens om att det är bra att få arbeta i responsgrupper även 

om det ibland bara ses som en uppgift man vill bli av med. Det verkar dock finnas en risk med 

responsgrupperna. Det kommer främst fram i fokusgruppen med byggeleverna. Om man 

hamnar med ”fel person” kan det bli en dålig upplevelse, menar de. Flera olika problem kan 

dyka upp. Antingen vill man inte tala om för personen i fråga att man tycker texten är dålig. 

Eller så får man veta att ens egen text borde förbättras och även det kan vara jobbigt. Det kan 

också bli så att man hamnar med en person som inte tar det seriöst och då är det slöseri med 

tid. En byggelev säger: ”Jag tror att det beror lite på vem man får. Om man får någon som 

man är jättebra vän med tror jag det är ganska bra om man kan ta det seriöst för den kan säga 

saker som inte sårar mig medan om någon jag inte känner så bra säger samma sak så kanske 

det sårar.” Att det kan vara känslomässigt jobbigt att arbeta i responsgrupper (Hoel 2001 s. 

!29



176) bekräftas alltså av eleverna. Enkäten visar dock att majoriteten menar att responsgrupper 

är bra och utvecklande, även om det är riskfyllt.  
!
6.2.4 Förtroende för klasskamrater, läraren och sig själva	

Enkäten visar att förtroendet för klasskamraternas möjlighet att hjälpa är betydligt lägre än 

förtroendet för lärarens. På frågan Hur mycket kan läraren hjälpa dig att bli bättre på att 

skriva? fick de skatta sitt svar mellan 1 och 5, där 1 = inget alls och 5 = mycket. Här svarade 

71 procent av eleverna antingen 4 eller 5. På motsvarade fråga gällande deras klasskamrater: 

Hur mycket kan dina klasskompisar hjälpa dig att bli bättre på att skriva? svarade 21 procent 

4 eller 5. I en fokusgrupp säger en elev: ”Vi kan hjälpa lite grann men inte till hundra procent 

som en lärare kan. Dessutom är det ju den som sätter betyg.”	


Trots att förtroende generellt sett är lägre för kamraternas kompetens kommer det fram i 

fokusgrupperna att flera elever har upptäckt språkliga drag och snygga formuleringar när de 

har läst varandras texter som de sedan har lånat till sina egna texter. På samma sätt som Hoel 

menar att responsgrupperna kan fungera inspirerande (Hoel 2001 s. 67). En elev i 

byggklassen säger: ”Det har hänt mig. Om jag startar att skriva på ett sätt och så läser jag hans 

text och han har startat på ett annat sätt då kanske jag tycker att hans sätt var bättre och så 

kopierar jag det men jag använder mina egna ord. Fast hans struktur.”	


Självförtroende gällande skrivande är relativt högt bland eleverna. I enkäten ställdes frågan 

Tycker du att du är bra på att skriva? här svarar 73 procent antingen Ja, jag är bra eller Ja, 

jag är helt okej.	


!
6.2.5 Skillnader mellan klasserna? 

Det som främst slog mig i de två fokusgrupperna var att de skilde sig åt i självförtroende 

gällande att tala om skrivande. Båda grupperna upplevde jag som trygga med skrivandet i 

skolan och trygga att ta sig an skrivuppgifter men natureleverna pratade om det med sådan 

självklarhet och vana. Flera av dem nämnde också att de gärna skriver på fritiden. Att 

natureleverna har bättre självförtroende gällande skrivande bekräftades av enkäten. Fem 

elever valde antingen alternativet Nej, jag är dålig eller Nej, jag är inte så bra på frågan 

Tycker du att du är bra på att skriva? Fyra av dessa fem svar kom från byggelever.	


Enkäten visade även att natureleverna generellt sett har betydligt högre betygsambitioner 

än byggeleverna. Trots det var det flest byggelever som svarade att de helst vill ha betyg som 
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respons på sina uppgifter. Detta tyder på att de är mer osäkra. De vill ha svart på vitt att de har 

”klarat sig”. Detta bekräftades av intervjun med Berit. 	


Det är tydligt att de olika klasserna har skilda syften med sitt skrivande. Då det 

naturvetenskapliga programmet är högskoleförberedande vill eleverna lära sig att skriva 

akademiskt. Detta tog natureleverna upp under fokusgruppsamtalet. Att natureleverna vill lära 

sig behärska det akademiska språket borde göra att de har högre krav på sin lärare än vad 

byggeleverna har. Dock uppfattar jag att både byggeleverna och natureleverna har höga krav 

på sina lärares respons, men kraven skiljer sig något. I fokusgruppen berättar natureleverna att 

de vill att läraren ska hjälpa dem att ”komma vidare”. De vill utvecklas för att komma 

förberedda till högskola och universitet som bra akademiska skribenter. I samtalen med 

byggeleverna kom det fram att de vill att läraren lägger mycket tid på att förklara 

skrivuppgifter. Hon ska förklara för hela klassen och hon ska ta sig tid att förklara 

individuellt. Hon ska diskutera med varje elev och hon ska hjälpa eleven att utveckla texten. 

Den skriftliga responsen ska vara tydlig och positiv och samtidigt hjälpa eleven att förbättra 

texten. Om man ej förstår sin respons eller vill ha ytterligare hjälp är det viktigt att läraren tar 

sig tid att även förklara och diskutera med eleven muntligt. Med tanke på att läraren endast 

träffar eleverna några få timmar i veckan är detta höga krav.	


Vissa skillnader i hur de uppfattar responsgrupperna kom fram under fokusgruppsamtalen. 

Natureleverna förstår i regel vikten av att hjälpa varandra genom att bidra med ett annat 

perspektiv (Hoel 2001 s. 56), medan bygg är lite mer inställda på att hitta fel hos varandra. 

Båda fokusgrupperna pratade dock om att man kan få väldigt bra inspiration och hjälp från 

sina klasskamrater. 	


Klassernas elever är olika till sättet, de är olika gamla och har olika ambitioner. Trots detta 

syns flera övergripande likheter. Framför allt är båda elevgrupperna trygga med att skriva och 

uttrycka sig i skrift i skolan och de säger i fokusgrupperna att de får bra hjälp av sin lärare. 

Och trots att båda grupperna har höga krav på läraren tycker eleverna i fokusgrupperna att 

deras lärare svarar upp mot kraven och hjälper dem att utvecklas som skribenter.	


!
6.3 Tema 3. Lärarnas inställning 

I metoddelen tog jag upp att intervju som metod skulle kunna vara problematiskt då lärarna 

antagligen vet vad som är önskvärt gällande respons och rättande. Efter att ha pratat både med 

eleverna och lärarna samt gått igenom elevernas enkätsvar kan jag se att nästan alla svar 

stämmer överens med varandra. Lärarna och eleverna har liknande uppfattningar om hur 
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responsen går till. Detta gör att trovärdigheten hos samtliga svar ökar. Under detta tema 

beskriver jag lärarnas inställning till respons och elevers skrivande.	


!
6.3.1 Synen på elevers skrivande 

Intervjuerna med lärarna visade att Nora och Berit har en liknande syn på skrivande. De båda 

pratade om vikten av att eleverna lär sig att uttrycka sig genom skrift. Att lyfta tankehöjden 

med hjälp av språket och uttrycka åsikter. Nora säger: ”Mitt personliga mål är att alla elever 

ska ha en egen röst och ett eget språk.” 	


Dialogen och interaktionen med eleverna kring deras texter verkar vara en självklar del av 

skrivundervisningen. Berit säger att hon ger både skriftlig och muntlig respons. ”Jag brukar 

skriva det också att vi ska prata vidare om texten eller så skriver jag ’sök upp mig om du inte 

förstår’”, berättar hon.	


Berit berättar också att eleverna via e-post brukar skicka texter till henne med frågor under 

arbetets gång. De ber henne titta på olika saker, hon kommenterar och skickar tillbaka. 

Eftersom man inte träffar eleverna så ofta som man vill fungerar det bra att kunna stötta och 

hjälpa via e-post, menar hon. Nora säger: ”Jag tror på skrivprocessen så jag brukar ge dem 

ganska mycket tid att skriva. Två lektioner plus att de får skriva hemma men sedan ska första 

utkastet vara klart och så får de gensvarsläsa.” Hon fortsätter: ”Texten är som en deg, den 

behöver knådas, vridas och vändas.”	


I enlighet med det dialogiska synsättet och det processorienterade skrivandet tycker Nora 

och Berit att det är viktigt att ge eleverna chansen att prata om sina texter samt låta dem få 

skriva om och förbättra. Berit har alltid en lektion avsatt för kamratrespons innan en text ska 

lämnas in. Nora säger att: ”Texten är inte färdig förrän kursen är slut. Det är viktigt att ge dem 

chansen att skriva om. Jag betraktar texten som levande tills de säger att de är färdiga.”	


Nora menar att lärande sker genom att man ser sina egna fallgropar och förstår vilka fel 

man oftast gör. Det förstår man inte om man hela tiden går vidare och skriver nya texter. Hon 

säger att man måste tvingas in i den gamla texten, inse sina misstag och skriva om. Därför 

erbjuder hon dem alltid möjligheten att förbättra sina texter. Enligt teorin är den dialogiska 

responsstilen bra för skrivutvecklingen just eftersom att eleven förstår sina misstag genom att 

hon eller han får chansen att rätta till dem (Blåsjö 2010 s. 14). Nora säger också att: ”Jag vet 

att de hatar om man ger respons och skriver ’hur menar du här?’ och så får de ingen chans att 

skriva om och förklara. Fast det får de hos mig om de väljer det.”	


!
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6.3.2 Om kamratrespons	

Att det kan vara jobbigt och känsligt att arbeta i responsgrupper (Hoel 2001 s. 176) är både 

Nora och Berit medvetna om. Nora säger: ”De är så socialt känsliga. Att låta någon annan läsa 

ens text är lite som att strippa. Jag förstår det och jag respekterar det. Den som läser måste 

vara väldigt snäll.” Nora berättar också att det har hänt att elever blivit ledsna av 

kamratresponsen. Men hon menar att det är sällsynt och hon väljer att ha kvar arbetssättet 

eftersom hon har sett elever utvecklas otroligt mycket av att läsa andras texter och att tänka 

kring texter.	


Att responsen som eleverna ger varandra alltid är bra är dock ingen garanti. Berit säger att 

de ibland hakar upp sig på att hitta saker i texten som är fel. ”Men det handlar ju inte om det. 

Man är ute efter att de ska tycka något är intressant, vilja veta mer och ställa frågor till 

kompisens text”, säger hon.	


Nora vill inte heller att eleverna ska fokusera på språkfel i varandras texter. Hon säger att 

hon vill att de ska vara frågande, skriva ”det här förstår jag inte” och istället be kamraten 

utveckla och förtydliga.	


Nora säger att det finns ett visst motstånd mot gensvarsläsningen (kamratresponsen) i 

hennes klasser och att man väl måste motivera varför det ska göras. Hon vill att de ska skriva 

autentiska texter med riktiga mottagare och hon vill att de ska läsa varandras texter. Berit 

säger att det är väldigt olika hur kamratresponsen fungerar. ”För vissa fungerar det otroligt bra 

men ibland fungerar det inte alls”, säger hon.	


!
6.3.3 Anpassad bedömning och undervisning	

Att det är viktigt att se alla eleverna och anpassa undervisningen efter vad olika elever 

behöver, pratade båda lärarna om under intervjuerna. Berit säger att det är omöjligt att vara 

likadan mot alla, en byggetta och naturetta kan man inte undervisa på samma sätt. Det är som 

natt och dag, även om det är samma ämne och samma kurs. Byggelever vill oftast bli 

”avbetade”, klara kursen och komma vidare. Hon berättar att hon jobbar hårt för att hitta 

uppgifter som byggeleverna kan relatera till, annars fungerar det inte. Naturelever däremot 

vill utvecklas, bli bättre för att senare plugga vidare på högskola. Hon säger: ”’Räcker det här 

för E?’ undrar byggeleverna, medan naturarna vill ha A.”	


Nora säger att hon ibland hoppar över kamratresponsen för mindre motiverade elever. Hon 

menar att det inte brukar ge så mycket eftersom att mindre motiverade elever vill bli färdiga. 
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De har oftast sämre uthållighet och de gillar snabba processer. Berit säger: ”Man ska nå 

samma kriterier men hur man når dit blir olika för olika elever.”	


Lärarnas anpassade undervisning liknar det Bergman-Claeson skrev i sin undersökning Tre 

lärare – tre världar (se 4.3). Att dagens lärare arbetar olika med olika elever och att det finns 

en skillnad i hur man undervisar på olika program, även om det är samma ämne. Att ett 

godkänt betyg inte betyder samma sak på Fordonsprogrammet som på det 

samhällsvetenskapliga programmet (Bergman-Claeson 2002 s. 75) liknar Berits citat om att 

byggeleverna vill klara E medan natureleverna vill ha A i betyg. I likhet med Bergman-

Claeson menar också Nora och Berit att eleverna behöver olika typer av stöd och att man 

därför anpassar sig som lärare för att hjälpa varje elev på bästa sätt.	


I sina respektive intervjuer får lärarna frågan om de har börjat arbeta med respons sedan 

läroplanen ändrades 2011. De båda menar att det inte har gjort någon skillnad utan att tänket 

och arbetssättet har funnits med dem under längre tid. Nora säger att: ”Jag tror att många 

jobbar ungefär som jag gör. Jag var dock först på det här stället med att använda 

kommentarsfunktionen i Word men det har också med att göra att jag är ganska disträ och 

gärna vill ha allt digitalt på samma ställe. Är man utbildad lärare de senaste 10-15 så tror jag 

att det är så här man arbetar, med skrivprocessen och respons. Men hur man ger respons 

skiljer sig nog jättemycket. Det är så personligt.”	


!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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7. Sammanfattning 
I de undersökta klasserna på Gymnasiet består responsen av skriftliga, digitala Word-

kommentarer och infogad kursmatris samt responsgruppsarbete. Betyg är sällan utsatt på 

skrivuppgifter. Möjligheten att diskutera sin text, både muntligt och skriftligt via e-post med 

läraren under arbetets gång finns. Kommentarerna som eleverna får är i form av 

förbättringsförslag eller positiva kommentarer. Eleverna upplever kommentarerna som 

specifika, tydliga och lätta att förstå. Eleverna säger att bra respons ska vara konkret, den ska 

tala om vad som var bra och vad som kan göras bättre. De menar också att det är så responsen 

från deras lärare ser ut. Att arbeta i responsgrupper tycker de är givande för det mesta.	


När nya moment introduceras får eleverna börja med att skriva övningsuppgifter som ej 

bedöms. Detta för att de ska kunna träna och lära sig innan de examineras på momentet.	


Eleverna i undersökningen säger att de blir bättre på att skriva tack vare att deras lärare är 

tydlig, förklarar bra och är lätt att prata med.	


Analysen visar att skrivundervisningen i de undersökta klasserna är dialogisk. Eleverna 

diskuterar texter både med sina klasskamrater och med läraren. Majoriteten säger att det som 

utvecklar dem mest och den respons de helst vill ha på skrivuppgifter är kommentarer. De 

menar att kommentarerna är bäst eftersom de både hjälper till att förbättra texten och talar om 

vad som var bra. 	


Förtroendet för lärarna är högt bland eleverna. De tycker att lärarna är kompetenta och de 

menar att de hjälper dem att utvecklas som skribenter. Många beskriver en positiv 

skrivutveckling. Även elevernas självförtroende är relativt högt avseende skrivande, 

majoriteten svarar att de är bra eller helt okej. 	


Lärarna i denna undersökning arbetar med interaktion och dialog, de tror på och värnar om 

skrivprocessen. De ser texter som levande och det viktigaste är att elever lär sig att uttrycka 

åsikter, inte att markera fel i deras texter. De ger alltid eleverna möjlighet att förbättra sina 

texter. 	


!
!
!
!
!
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8. Diskussion, jämförelse och slutsats 
I detta kapitel jämför jag undersökningens resultat med resultaten från Parmenius Swärds 

avhandling. Som tidigare nämnt har jag delat in Parmenius Swärds resultat i fyra punker. 

Dessa punkter tar jag upp under separata rubriker. Jag redogör för vad hon kom fram till och 

jag jämför mina resultat med hennes. Mina resultat skiljer sig markant mot Parmenius 

Swärds. Här tar jag upp och diskuterar skillnaderna. 	


I denna del diskuteras också huruvida resultatet tyder på att responspraktiken gällande 

skrivundervisning håller på att förändras i svenska gymnasieskolor samt vad som kan ha 

påverkat resultatet. Sist redovisas undersökningens slutsats.	


!
8.1 En jämförelse med Parmenius Swärds resultat 

8.1.1 Lärarnas tydlighet och elevernas förståelse 

Parmenius Swärd kom fram till att eleverna i många fall inte förstår vad läraren menar med 

sina kommentarer. Kommentarerna var otydliga och eleverna förstod inte vad de hade gjort 

för fel när betyget blev lågt och inte heller vad de hade gjort bra när betyget blev högt.	


I min undersökning svarade de flesta eleverna att de alltid eller oftast förstår vad läraren 

menar med sina kommentarer och sin respons. Detta på grund av att lärarna är tydliga när de 

återkopplar på texter. En kommentar är knuten till det specifika stycket som det syftar till. 

Responsen förtydligas ytterligare av kursmatrisen som lärarna bifogar med elevens text. Här 

ser eleven exakt vad som står i kursplanen att de ska uppnå och läraren har markerat vad som 

är avklarat, vad som är på god väg och vad de helt har missat.	


!
8.1.2 Lärarens fokus 

Lärarna i Parmenius Swärds undersökning fokuserade främst på att hitta fel och brister i 

elevernas texter. Hon skriver i avhandlingen att man bör lära sig skriva genom samtal och 

samarbete men så fungerade det inte i de klasser hon har undersökt.	


I de undersökta klasserna på Gymnasiet svarade 91 procent av eleverna att deras lärare 

framför allt fokuserar på förbättringsförslag eller ger positiva kommentarer. Ingen av eleverna 

i fokusgrupperna kunde minnas att de har fått direkt negativa kommentarer eller 

bristfokuserad återkoppling. Det här kan kopplas till dialogismen och till lärarnas sätt att se på 

skrivundervisning. Det viktiga är att eleverna uttrycker åsikter, säger de i intervjuerna. Texten 
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är som en deg, som Nora uttryckte det, den behöver knådas, vridas och vändas. Det dialogiska 

och processorienterade synsättet gör det mindre angeläget för lärarna att leta direkta fel. 

Vikten läggs istället på att genom dialogiska kommentarer hjälpa eleverna att utveckla sina 

texter. 	


Samtidigt som eleverna lär sig skriva genom diskussion och aktivt deltagande är 

Skolverkets krav utmärkta med hjälp av kursmatrisen som ständigt bifogas i återkopplingen 

på texter. I dessa klasser på Gymnasiet är en text ingenting som lämnas in färdig och sedan 

”rättas”. Eleverna får istället, efter att de fått respons av kamrater och efter att de fått skriftlig 

respons av läraren, en ny möjlighet att skriva om texten och nå upp till kraven. De två lärarna 

i undersökningen ser texter som något levande. De vill ge eleverna alla möjligheter att nå upp 

till de krav som ställs och jobbar därför dialogiskt. När den schemalagda undervisningen inte 

räcker till hjälper Berit eleverna via e-post med råd under skrivprocessens gång. Nora ger 

alltid eleverna chansen att förbättra sina texter om de vill. Texten är inte färdig förrän kursen 

är slut, som hon uttryckte det.	


!
8.1.3 Eventuell skuldkänsla, dålig självbild och negativ skrivutveckling 

Där Parmenius Swärd genomförde sin undersökning ledde lärarnas negativa fokus till att 

eleverna fick dåligt självförtroende gällande skrivande vilket gjorde det svårt för dem att 

utvecklas. Flera elever beskrev en negativ skrivutveckling och ansåg att läraren inte var till 

någon hjälp. En del elever skuldbela sig själva och trodde att de var dåliga, att de hade dåligt 

ordförråd och bristande skriftspråk.	


Självförtroendet gällande skrivande hos eleverna i min undersökning är relativt gott. En 

majoritet (73%) av eleverna svarar i enkäten att de är bra eller helt okej på att skriva. I 

fokusgruppsamtalen sa eleverna att de blir bättre och utvecklas som skribenter tack vare 

lärarnas kommentarer. Jag upplevde eleverna, bygg så väl som natur, som trygga med sina 

lärare och trygga i skrivsituationen. Även om självförtroendet gällande skrivande och 

betygsambitionen skiljer sig. Gemensamt för grupperna är att de upplever att de får bra stöd 

och hjälp i skrivundervisningen, att läraren är tydlig och förklarar bra. Om läraren interagerar 

med eleven på det här sättet kommer eleven att utvecklas (Vygotskij 2001). Om man känner 

att man utvecklas får man också antagligen bättre självförtroende.	


!
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8.1.4 Vad eleverna vill ha  

Eleverna i Parmenius Swärds undersökning var kritiska till lärarnas sätt att undervisa samt 

återkoppla på deras skrivna texter. De ville samtala om texterna och diskutera, detta fick de 

sällan göra. Dessutom efterfrågade de mer positiva kommentarer och uppmuntrande 

återkoppling. Flera elever sa att för att utvecklas måste man få chansen att öva och få chansen 

att göra fel, det fick de inte.	


Eleverna i de undersökta klasserna på Gymnasiet säger att lärarens kommenterar antingen 

fokuserar på förbättringar som kan göras eller är positiva. Det här tycker de är bra och de 

säger att de utvecklas tack vare responsen. När ett nytt moment introduceras för eleverna får 

de övningsuppgifter som ej är betygsgrundande, detta för att de först ska få träna på 

momentet. Eleverna var inte alls kritiska utan överlag positiva till lärarnas sätt att undervisa 

och återkoppla på skrivuppgifter. Eleverna i Parmenius Swärds respektive min undersökning 

har totalt motsatta upplevelser men samma uppfattningar om vad de vill ha. Detta tyder på att 

en skrivundervisning med diskussion, uppmuntrande kommentarer, förbättringsförslag och 

chansen att öva gör att eleverna utvecklas och därav blir positivt inställda till sina lärares 

undervisning och återkoppling.	


!
8.2 Pekar resultatet mot en mer formativ skolpraktik? 

I uppsatsens början togs tre förändringar upp som skulle kunna bidra till en förändrad 

skolpraktik avseende skrivundervisningens respons och rättande. Då jag endast besöker en 

gymnasieskola i denna undersökning är mitt material begränsat. Resultatet pekar dock i 

samma riktning som Bergman-Claeson var inne på i sin undersökning Tre lärare – tre världar 

(se 4.3), nämligen att lärare idag arbetar som kommunicerande responsgivare och i mindre 

utsträckning som ”korrigerande normväktare” (Bergman-Claeson 2002 s. 6). Den här studien 

är en till indikation på detta och därmed också en till indikation på att skolpraktiken håller på 

att förändras.	


Kanske är dock de lärare jag har träffat ovanligt moderna eller extra intresserade av 

respons och ligger i framkant med sitt responsgivande arbete. Faktum kvarstår dock att i de 

undersökta gymnasieklasserna är ”rödpennan” ett minne blott. Man har gått från den 

traditionella undervisningssituationen där läraren monologiskt överför kunskap till elever som 

tyst tar emot (Dysthe 2003 s. 66). Istället har monologen och rödpennan ersatts med dialogisk 

respons, specifika Word-kommentarer och aktiva klassrum. Detta kan, som nämnt ovan, ses 
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som en tendens till förändring, men för att bättre kunna svara på frågan om skolpraktiken är 

på väg att bli mer formativ och dialogiskt responsgivande behövs en större studie med fler 

skolor, fler lärare och fler elever. Skolorna skulle också behöva vara geografiskt spridda över 

landet. 	


!
8.3 Vad kan ha påverkat resultatet? 

Mitt resultat pekar mot att skolpraktiken håller på att förändras till att bli mer formativ och 

dialogiskt responsgivande. Resultatet tyder också på att elever som får en dialogisk respons 

generellt sett är positiva till lärarnas sätt att undervisa och återkoppla på skrivna texter, oavsett 

vilket mål de har med sitt skrivande.	


Jag är medveten om att andra faktorer kan spela in och att det inte är garanterat att dessa 

elever är nöjda och glada enbart på grund av den responstyp de får på skrivna texter. Det kan 

till exempel vara så att eleverna tycker om lärarna som personer och därför även bedömer 

deras undervisning och deras respons som bra, oavsett hur det faktiskt är. Eller att de tycker 

om lärarna så mycket som personer att de inte har någon lust att kritisera deras undervisning. 

Det kan även vara så att de inte vågade kritisera dem eftersom de blev inspelade. Men efter att 

ha träffat eleverna gör jag bedömningen att så inte är fallet. Det kan vara fel, men det är min 

bedömning. Jag väljer att tolka elevernas nöjdhet och positivism som att de faktiskt tycker att 

lärarnas arbetssätt är bra eftersom de upplever att de utvecklas som skribenter. Då detta 

överensstämmer med enkätsvaren menar jag att det stärker mitt resonemang. Eleverna som 

fyllde i enkäten hade ingen anledning att tala osanning eller vara rädda för att kritisera, de 

visste helt säkert att de var anonyma.	


Dock kan det vara så att även om jag har rätt gällande just dessa två elevgrupper, att de är 

positiva på grund av lärarnas dialogiska, formativa arbetssätt betyder inte det att alla Sveriges 

elever tycker samma sak. En annan elevgrupp kan ha motsatt uppfattning, vilket är ytterligare 

en anledning till att det vore intressant att göra om undersökningen i större skala.	


Att hela 25 procent av de svarande i enkäten valde nej-alternativet på frågan Efter att ni 

har lämnat in och fått respons på era texter, brukar ni få chans att förbättra dem? (se 6.1.2) 

kändes märkligt eftersom båda lärarna pratar om att eleverna får fler chanser att förbättra 

texter och även eleverna i fokusgrupperna var bekanta med det. Det skulle kunna förklaras 

med att lärarna ibland anpassar sig och till exempel hoppar över kamratresponsen (se 6.3.3). 

Det kan också ha att göra med att byggettan endast har gått en halv termin på gymnasiet, bara 
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har hunnit med en skrivuppgift och att det därför kan vara svårt att svara på hur det brukar 

vara. De flesta av dessa svar kommer från byggeleverna.	


I resultatdelen presenteras också att de två huvudklasserna skiljer sig åt i självförtroende 

gällande skrivande (se 6.2.5). Det beskrivs att natureleverna pratade om skrivande med 

självklarhet och vana samt att flera av de skriver på fritiden. Det tas också upp att natur och 

bygg till viss del uppfattar syftet med arbetet i responsgrupperna olika (se 6.2.5). Både dessa 

skillnader skulle kunna förklaras med att natureleverna faktiskt är mer vana vid 

gymnasieskrivande och responsgruppsarbete eftersom de är äldre och har gått på gymnasiet 

längre.	


Sist vill jag återigen nämna att anledningen till att undersökningen presenterar två klasser 

där det dialogiska arbetssättet och den formativa responsen är väldigt närvarande kan bero på 

att de lärare som medverkar i undersökningen antagligen är intresserade av responsarbete. Jag 

har anledning att tro det eftersom de tackade ja till att medverka efter det att de fått reda på 

ämnet för studien. Detta kan i sin tur göra att de ej är representativa för svenska 

gymnasielärare och att Gymnasiet därför är en ovanlig svensk gymnasieskola. 	


!
8.4 Slutsats 

Att arbeta med dialog, diskussion och aktivt deltagande i skrivundervisning samt att ge 

eleverna chansen att träna på nya moment gör att de inte ständigt behöver prestera utan istället 

kan fokusera på att utvecklas. 	


Det interaktiva och dialogiska arbetssättet kan bidra till att skapa en undervisningsmiljö 

med självsäkra, positiva elever som vågar göra fel eftersom de vet att de inte ständigt bedöms 

och de vet att de alltid har chansen att förbättra sig. Om skolpraktiken förändras och blir mer  

formativ och dialogiskt responsgivande kommer det att gynna eleverna och göra dem till 

bättre skribenter.	

!
!
!
!
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Bilaga 1. Enkäten	
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!
Bilaga 2. Frågeformulär fokusgruppsamtal med elever	
!
1. När ni skriver texter på svenskan, vad för texter brukar ni skriva då? 

2. Vad är det första ni gör när ni får tillbaka en text från läraren? Vad kollar ni på först? 

3. Brukar ni läsa lärarens kommentarer för att se vad ni kunde ha gjort bättre/annorlunda? 

4. Hur brukar det se ut när läraren har rättat texten? Betyg/kommentarer/rättningar. 

5. Vad tycker ni om det? Är det bra? 

6. Vad fokuserar läraren på? (Det ni har gjort bra eller på fel och brister) 

7. Hur känns det?  

8. Blir ni bättre på att skriva? 

9. Vad skulle läraren kunna göra för att ni skulle utvecklas mer som skribenter?  

10. Förstår ni alltid vad läraren menar? När ni har gjort något bra/dåligt? Frågar du om det är 

något du inte förstår? 

11. Gör lärarens kommentarer att du blir bättre på att skriva? 

12. Vågar ni göra fel? Vågar ni testa olika saker eller går ni på säkra kort? 

13. Brukar ni ha övningsuppgifter där ni kan träna på att skriva. Där det inte är blodigt allvar 

och där texterna inte bedöms? 

14. Om ni har det, tycker ni att det är bra? Om inte, skulle ni vilja ha det? 

15. Har du diskuterat din en text du skrivit någon gång med någon?  

16. Tycker du att det är bra? 

17. Diskuterar ni texter i skolan ibland? Med varandra eller med läraren? Skulle du vilja det? 

Tror du att det skulle vara bra?  

18. Får ni skriva om texterna ibland? Är det bra?  

19. Tycker ni om att skriva? 

20. Tyckte ni om att skriva innan ni började gymnasiet?  

21. Gör läraren det roligare eller tråkigare att skriva?  

22. Vad gör läraren bra? 

23. Vad gör läraren dåligt?  

24. Känner du dig dålig om du får något negativt från läraren? Tar du det personligt? Gör det 

att du får mindre lust att skriva till exempel eller gör det att du tror att du är dålig på att 

skriva? 
!

!
!
!

!49



!
Bilaga 3. Frågeformulär intervjuer lärare	

!
1. Hur går du till väga när du ska bedöma texter som eleverna har skrivit? 

2. Har du någon tanke bakom? Någon filosofi för hur man rättar/kommenterar/ger respons? 

3. Vad är ditt mål när eleverna skriver texter?  

4. Får de alltid betyg/kommentarer/rättningar eller liknande? Varför på så sätt? 

5. Tror du de blir besvikna om de bara får…betyg/kommentarer/rättningar? 

6. Ger du dem muntlig respons ibland eller är det främst skriftligt?  

7. Får de någon chans att bemöta responsen? Diskuterar ni ibland? 

8. Varför/Varför inte? 

9. Händer det att du tillämpar olika metoder på olika elever?  

10. Hur ser du på din roll som bedömare här? 

11. Tror du att du påverkar eleverna med ditt sätt att ge respons? 

12. Får eleverna ibland en andra chans att skriva om sina texter? Eller går man vidare till nästa 

uppgift?  

13. Får de diskutera med varandra ibland, i responsgrupper? 

14. Varför?/Varför inte? 

15. Har du något som du tycker är allra viktigast när du bedömer texter? Till exempel ”jag är 

manisk på styckeindelning” 

16. I så fall, varför är just det så viktigt tycker du? 

17. Tror du att du gör något när du bedömer som är speciellt för dig? Något som kanske inte 

lärare generellt gör? 

18. I läroplanen från 2011 står det under ämnets syfte att ”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.” Vad jag vet så är det här nytt för 2011, det stod inte i den tidigare läroplanen på 

det här sättet. Är det något som du har tagit i beaktande de två senaste åren eller jobbar du 

som du gjorde tidigare? 

19. Vad är viktigt för att eleverna ska utvecklas som skribenter, tror du? 

!
!
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