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1 Inledning 

I dagens skolforskning talas det mycket om skrivprocess när det handlar om elevers 

skrivträning (se t.ex. Strömquist 1993). Det anses viktigt att eleverna får bearbeta sina texter 

och inte bara lämna ett första utkast. Att skriva är en process som börjar med en tanke och 

avslutas i en skriftlig text. Många gånger får dock eleverna lämna in sina texter utan att de 

bearbetats eller gåtts igenom av någon annan, till exempel läraren. Eleverna får tillbaka texter 

som läraren rättat och bedömt utan att ha möjlighet att arbeta vidare med dem. Detta leder till 

att eleverna skriver i tron att allt skrivande går till på detta sätt, att alla som skriver texter blir 

klara efter ett utkast. Vi som arbetar med texter och skrivande vet dock att så inte är fallet. Det 

krävs mycket arbete och många omskrivningar för att en text skall bli sådan som skribenten 

tänkt sig (Strömquist 1993 s.15). 

Här anser vi att skolan har en viktig uppgift i att se elevernas arbete och lärande som en 

process. Att få respons på det arbete som läggs ner på en text är viktigt för att utvecklas och 

lära sig något. Lärarens uppgift är därför av största betydelse. I grundskolans kursplan för 

svenska står följande att läsa: ”Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och 

för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att 

skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling” (Skolverket 2000, s. 96). Hur läraren 

tänker och arbetar kring skrivande och respons är därför central i elevernas skrivutveckling. I 

samma kursplan står även att ”Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 

utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd” (a.a., s. 

96f). Vi vill därför studera detta område på närmare håll och fördjupa oss i de tankar, teorier 

och åsikter som finns kring elevers skrivande samt skolans och lärarnas syn på detta. 

Under vår undersökning intervjuade vi bland andra elever då vi frågade om deras 

inställning till respons och vad de tyckte att det gav dem. En av eleverna svarade då ”Hon vill 

ju bara få oss att tänka, liksom”. Detta citat har fått namnge vårt arbete då vi tycker att det 

speglar en stor del av de tankar som finns hos eleverna vad gäller lärares respons och 

kommentarer.  

Innan vi går vidare anser vi det vara på sin plats att vi definierar begreppet respons och hur 

det kommer att användas och tolkas i detta arbete. Vi ser respons som den reaktion som 
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någon, till exempel lärare eller andra elever, ger på det eleven har skrivit. Lärarens respons 

sker i form av skriftliga eller muntliga kommentarer till eleven (Svedner 1999, s.134) 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Vårt syfte med denna uppsats är att studera en del av interaktionen mellan lärare och elev, 

närmare bestämt den respons som lärare ger elever på deras skrivna texter i ämnet svenska 

samt hur eleverna uppfattar denna respons. Eftersom responsen är en del av arbetet med 

elevers skrivutveckling har vi även valt att studera hur lärare tänker kring och arbetar med 

detta. 

För att göra vårt syfte ännu tydligare har vi utgått från följande frågor: 

- Hur tänker lärare kring responsgivning och elevers skrivutveckling? 

- Hur arbetar lärare med responsgivning och skrivutveckling? 

- Hur resonerar elever kring sin skrivutveckling? 

- Vad tänker elever kring respons de får? 

1.2 Uppsatsens fortsatta disposition 
I nästa kapitel presenteras den tidigare forskning vi har tagit del av. Därefter redogörs för de 

tankar och teorier som ligger till grund för vårt arbete. I kapitel 4 presenteras de metoder och 

det material vi använt oss av när vi genomfört vår undersökning. Resultatet av denna 

undersökning presenteras i kapitel 5 och diskuteras i kapitel 6. Slutligen följer ett avsnitt med 

avslutande reflektioner i kapitel 7 som får avsluta denna undersöknings redovisning.  

2 Bakgrund och tidigare forskning 

Eftersom skriftspråket är så centralt i den västerländska kulturen har det forskats mycket i 

detta ämne. Däremot har det har inte förekommit så mycket forskning kring just 

lärarkommentarer och responsarbete i Sverige. Det finns däremot en del utländskt material, 

främst från Norge och USA som vi har använt oss av. En hel del av detta material behandlar 
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främst den respons elever ger varandra, men det finns ändå mycket som går att applicera på 

vårt arbete. 

2.1 Skrivprocessen 
När vi skriver handlar det inte bara om att fästa ord på papper. Skrivprocessen är omfattande 

och innehåller många olika delprocesser. Siv Strömquist redogör i boken Skrivprocessen 

(1993) för dessa olika delar. Den första fasen innebär att man analyserar uppgiften, hämtar in 

användbart material och väljer ut vad man vill ha med. Sedan planerar man sitt skrivande. 

Nästa del är själva formulerandet, som Strömquist menar är den minsta delen i 

skrivprocessen. När uppgiften är skriven återstår efterarbetet; att bearbeta, skriva ut och 

korrekturläsa sin text. Skrivprocessen har sina rötter i den kognitiva teorin och den klassiska 

retoriken (a.a. s. 17f). 

Dock är det inte så att detta är en fast modell där man följer en punktlista. Strömquist är 

noga med att betona att skrivprocessen inte är någon metod – det är mer ett övergripande sätt 

att tänka omkring skrivande och skrivutveckling (Strömquist 1993, s. 10). Torlaug 

Løkensgard Hoel menar i boken Skriva och samtala. Lärande genom responsgrupper (2001) 

att man inte kan tala om en skrivprocess, utan att det handlar om olika processer, beroende på 

vad man skall skriva. Processen skiljer sig även åt från skribent till skribent (a.a. s. 34). 

2.1.1 Processkrivande i skolan 
Skolan har tidigare varit dålig på att arbeta processinriktat med skrivandet. Man har enbart 

fokuserat på den färdiga produkten och bortsett från processen som leder dit. Även om man 

på senare år faktiskt har börjat arbeta med skrivprocessen, så är det fortfarande produkten som 

är det viktigaste. Att arbeta utan att se till skrivprocessen är enligt Strömquist (1993) 

problematiskt, eftersom riktigt skrivande inte går till på så sätt att man bara sätter sig ner och 

skriver en färdig text. En van skribent arbetar processinriktat och ser till alla delar. Genom att 

inte låta eleverna arbeta med sin skrivprocess ges de bilden av att vana skribenter också 

skriver färdigt en text på första försöket. Enligt Strömquist kan detta bidra till att skapa ett 

dåligt självförtroende hos eleverna och de kan känna att de inte kan skriva (a.a. s.15f). 

Något som lärare själva ofta anger som problem med processinriktad skrivundervisning är 

den stora arbetsbördan och den begränsade tiden. Dessa problem gör det svårt att uppnå de 

mål som finns. Att läsa och kommentera elevtexter tar lång tid och kräver mycket arbete. Att 
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bara rätta de ytliga fel som finns i texten är ofta en lättare väg att ta, men främjar inte på 

samma sätt elevens skrivutveckling (Bergman-Claeson 2000, s.12). 

2.2 Respons 
Även före processkrivandets tid var lärarens uppgift att ge kommentarer på texterna. Dock 

blev det ofta mycket rättning med rödpenna, vilket ledde till att eleverna tappade 

motivationen att skriva.  Strömquist menar att den största skillnaden i den processinriktade 

skrivpedagogiken mot tidigare är att lärarens respons på texterna skall göra eleverna mer 

motiverade (Strömquist 1993).  

Responsen är alltså kommentarer på den text eleven har producerat. Det kan också kallas 

gensvar eller feedback. Responsen kan komma från både lärare och kamrater och bör enligt 

flera skrivforskare (t.ex. Svedner 1999, s.134) behandla både innehåll och mer formella 

frågor. Per Olov Svedner skriver i boken Svenskämnet och svenskundervisningen – närbilder 

och helhetsperspektiv (1999) att det är en rättighet för eleverna att få respons och gensvar på 

de texter de producerar i skolan. Han menar också att responsen är en förutsättning för att 

eleverna verkligen skall träna sitt skrivande optimalt (1999, s. 134). Forskningen visar också 

att kommentarerna inte ger någon effekt om de kommer efter att eleverna har avslutat sitt 

skrivande. De måste ges under skrivarbetet för att göra någon nytta för eleven (se t.ex. 

Bergman-Claeson 2000, s. 10).  

Enligt Åsa Bahrke (2000) är det viktigt för elever att någon ser och kommenterar det arbete 

de gör. Hon menar att responsen dels skall få eleven att utveckla sitt skrivande och dels skall 

få eleven att känna sig sedd och respekterad som skribent. Hon menar att denna typ av 

respons idag är alltför sällsynt och att kommentarerna ofta bara består av bedömningar och 

betyg (Bahrke 2000, s. 18). 

Genom att få reaktioner på sin text kan skribenten få nya infallsvinklar och synpunkter på 

den skrivna texten som denne sedan kan välja att använda sig av. Däremot är man inom 

processtänkandet noga med att betona att eleven är den som äger sin text och alltså den som 

bestämmer hur den skall se ut. De ändringsförslag och tips eleven får i responsen måste inte 

följas upp (Igland 2003, s. 256). Samtidigt ser Igland ett problem här och det är att de texter 

som elever producerar i skolan alltid bedöms på något sätt. Om eleven inte följer upp 

responsen riskerar hon kanske att få en sämre bedömning på sitt arbete (ibid). 
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2.2.1 Elevrespons 
I dagens skrivforskning är kamratbearbetning av stort intresse och man kan tycka att mycket 

ansvar läggs på elevernas roll i processen, både sin egen och sina klasskamraters. Strömquist 

varnar därför för att ”medlet får inte bli målet” (s 113). Det är viktigt att eleverna själva får 

lära sig att kritiskt granska sina egna texter och inte bara kommentera andras eller endast ta in 

andras synpunkter på sina texter. Enligt Strömquist skall eleverna främst ge innehållslig 

respons på sina klasskamraters texter medan läraren har ett ansvar för den textgranskande 

(Strömquist 1993, s.110ff).  

I Norge har det bedrivits mycket forskning när det gäller elevrespons. Torlaug Løkensgard 

Hoel lade 1995 fram avhandlingen Elevsamtalar om skriving i vidaregåande skole där hon 

under tre år har studerat en gymnasieklass i deras arbete med elevrespons. Hon resonerar inte 

på samma sätt som Strömquist utan menar att eleverna genom att arbeta med elevrespons 

utvecklas mycket både som skribenter och responsgivare. Genom att läsa andra elevers utkast 

får eleverna idéer och inspiration till de texter de själva arbetar med. De lär sig även att läsa 

andras och egna texter kritiskt och se förtjänster och brister i dessa. Allt detta leder till att 

eleverna utvecklas i sitt skrivande och så småningom blir mer medvetna om sin egen 

skrivprocess (Hoel 1995, s. 763f). Hoels elever har arbetat i mindre responsgrupper om 2-5 

elever och de har framfört respons på kamraternas utkast både muntligt och skriftligt. Hoel 

menar att eleverna under responssamtalen inte bara hjälper sina kamrater framåt genom att ge 

dem tips och råd eller fråga om saker som är oklara, utan också får hjälp att sätta ord på egna 

tankar och funderingar som de inte klarat att formulera på egen hand (Hoel 1995, s. 759ff). 

Hoel ser många fördelar med elevresponsen, men även en del problem som man som lärare 

måste ta ställning till. Grunden för ett fungerande elevresponsarbete är klassrumsklimatet och 

här har man som lärare stora möjligheter att påverka. Eleverna kommer till en ny klass med 

olika erfarenheter och förväntningar och som lärare är man med och bygger upp den miljö 

man tillsammans med eleverna skall arbeta i (Hoel 2001, s. 182ff). Elevernas skilda 

förkunskaper när det gäller skrivande och deras sociala kompetens kan också påverka 

responsgruppssamtalen (Hoel 1995 s. 761). Det finns också etiska aspekter att ta hänsyn till. 

Vissa texter kan behandla ämnen som är personliga och känsliga för eleverna och som de 

därför inte vill dela med sina klasskamrater. Detta är frågor man som lärare får ta ställning till 

från gång till gång i samråd med eleverna (Hoel 1995 s. 758).  

Ett annat problem som Hoel ser med elevrespons i jämförelse med lärarkommentarer är att 

den respons eleverna ger varandra inte har samband med den bedömning läraren sedan gör av 
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texten (Hoel 1995, s. 757f). Samtidigt ser Hoel det som en fördel att eleverna ger varandra 

respons eftersom de kan ge sådana kommentarer som läraren inte skulle kunna ge, eftersom 

hon genom att hon skall bedöma texterna har en större makt (Hoel 1995, s.758). Andra 

fördelar med elevresponsen jämfört med den respons läraren ger är att eleverna får insyn i hur 

en text blir till och att de får se att andra kan ha samma skrivproblem som de själva har. 

Eleverna lär sig också genom kamraternas texter och de lär sig av att ge respons och genom 

att läsa och ge respons på andras texter blir de mer kritiska även till sina egna texter. Hoel ser 

även att elevernas sociala kompetens och tolerans ökar genom responsgruppsarbetet (Hoel 

1995, s. 759ff). 

2.2.2 Lärarkommentarer 
Även när det gäller forskning om lärarkommentarers påverkan på elevers skrivutveckling 

finns det en del material i Norge. Mari-Ann Igland har studerat lärarkommentarer och i 

artikeln Medan texten blir till (2003) menar hon att skrivforskare länge har kritiserat lärares 

rättning av elevtexter. Kritiken har gällt att kommentarerna inte varit tillräckligt konkreta. För 

att fungera som ett redskap för skrivutveckling måste kommentarerna komma under 

skrivarbetet och alltså inte på den färdiga texten (se t.ex. Igland, s. 243 och Bergman-

Claesson s.10).  

Michael Bakhtin menade att alla människans yttranden hänger ihop i en kedja, där ett 

yttrande svarar på ett annat, men samtidigt kräver ett svar (Bahktin 1997, s. 233). Igland ser 

lärarkommentarer på elevers texter som en länk i denna kedja av yttranden (Igland 2003, s. 

245). Lärarkommentaren är enligt Igland en reaktion på det yttrande som elevens text är och 

pekar samtidigt framåt mot den bearbetning som skall komma (2003, s. 245). Igland talar 

vidare om två olika dimensioner, responsdimensionen, som pekar bakåt och 

initiativdimensionen som pekar framåt (2003, s. 253). I själva kommentarerna benämner hon 

dessa båda dimensioner som bedömningar och ändringsförslag (2003, s. 254). Hon menar att 

alla kommentarer innehåller båda dessa dimensioner, men att en av dem kan överväga, 

beroende på hur den kommenterade texten ser ut (Igland 2003, s. 253f).  

Ett annat begrepp som Igland tar upp är gemensamt bearbetningsprojekt (Igland 2003, s. 

258). Med detta menar hon att för att kommentaren skall få önskad effekt så måste lärare och 

elev ha samma mål med texten. Annars blir det svårt för eleven att förstå vad det är läraren 

kommenterar och varför. Ett gemensamt bearbetningsprojekt kan till exempel vara 

argumentationen i en text eller hur texten binds ihop (Igland 2003, s. 259ff). Även Svedner är 
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inne på detta och menar att man som lärare måste vara explicit när man talar om vilken 

texttyp man vill att eleverna skall skriva och sedan låta kommentarerna utgå från texttypens 

kriterier. Han menar att ordet uppsats är för vagt och kan omfatta flera olika texttyper 

(Svedner 1999, s. 132). 

Igland tar också upp frågan med om det är värt all tid och möda att kommentera elevernas 

texter. Hon menar att det är det, för även om det inte alltid märks resultat med en gång, så 

sker utvecklingen på längre sikt (Igland 2003, s. 268ff). Även Svedner konstaterar att 

tidsbristen ofta kan göra att eleverna inte får kommentarer på sina texter. Svedner förordar 

muntliga kommentarer och menar att eleverna skall få en muntlig kommentar minst en gång 

under läsåret (Svedner 1999, s. 134).  

Målet med lärarens kommentarer skall enligt Görel Bergman-Claeson vara att eleverna 

skall utveckla sin förmåga att själva läsa sina texter på ett reflekterande sätt och så 

småningom själva kunna se de förtjänster och problem de innehåller (Bergman-Claeson 2000, 

s. 11). Detta är något även Hoel (1995) talar om. Genom att ta till sig kommentarer från lärare 

och kamrater kan eleven få större kunskaper i hur olika texttyper skrivs och hur man får 

mottagaren intresserad av det innehåll man vill förmedla (Hoel 1995, s. 761f). Hoel menar 

också att man genom att ge respons på andras skriftliga utkast utvecklar sitt eget skrivande 

(1995, s. 760f). 

Igland menar att den muntliga responsen ibland kan vara mer ändamålsenlig än den 

skriftliga, eftersom den är mer direkt och man som lärare lättare kan förklara exakt vad man 

menar (2003, s. 269). Även Svedner förordar den muntliga responsen och anser att den ofta är 

att föredra före den skriftliga, men han påpekar även att det är tidskrävande att ge alla elever 

muntlig respons (Svedner 1999, s. 134). 

2.2.3 Responsens innehåll 
Det finns inga särskilda regler för hur responsen skall utformas, men den forskning vi tagit del 

av är överens om att responsen bör behandla både innehållet och språket (se t.ex. Svedner 

1999, s. 134). Bergman-Claeson menar att kommentarer på det mer formella inte behövs 

förrän i slutskedet av. För att få till den reflektion hon eftersöker måste man främst fokusera 

innehållet textbearbetningen (2000, s. 11). Svedner ger lärare olika tips på hur de kan utforma 

responsen och han menar att responsen främst skall vara konkret och positiv (1999, s. 134).  

Hoel (1995) talar om två olika dimensioner när det gäller respons, dels läsarbaserad 

respons och dels kriteriebaserad respons (s. 215f). Den läsarbaserade responsen utgår ifrån 
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läsarens spontana reaktioner på texten medan den kriteriebaserade texten mer tar fasta på de 

kriterier texten är skriven utifrån, alltså vilken typ av text som efterfrågas. Det kan ofta vara 

svårt att dra en tydlig gräns mellan dessa två typer av respons och skribenten behöver också få 

båda typer. Hoel menar att man ju längre upp i skolsystemet man kommer behöver mer och 

mer kriteriebaserad respons. Denna form av respons är också svårare att ge eftersom den 

kräver kunskaper om den texttyp skribenten skrivit. En relevant läsarbaserad respons kan även 

en svagare skribent ge (Hoel 1995, s. 215ff). 

2.2.4 Elevers reaktioner på respons 
Efter att eleven bearbetat sitt utkast med hjälp av den och lämnar in ännu en version av sin 

text kan man som lärare se vilka råd och tips eleven har tagit till sig och använt sig av. Det är 

dock inte säkert att eleven har använt sig av alla tips och råd den har fått. Detta kan enligt 

Igland bero på många olika saker och inte nödvändigtvis på att eleven inte har förstått 

kommentaren. Det kan till exempel vara så att eleven inte orkar göra något åt de problem 

kommentaren pekar på, eller så vet han inte hur han skall göra. Det kan också vara så att 

läraren har varit för ambitiös i sina kommentarer och att de ligger på en nivå som inte eleven 

klarar att följa upp. Igland menar ändå att eleven kan ha tagit till sig kommentaren och att den 

på längre sikt kan komma att ha en gynnsam effekt på elevens skrivutveckling (Igland 2003, 

s. 270).  

Forskningen tycks också vara överens om att den mest effektiva responsen är den som ges 

under skrivarbetets gång (t.ex. Svedner 1999, s.134). Bergman-Claeson refererar till studier 

som visar att även lärarna tycker att detta är den bästa responsen. Däremot är eleverna mest 

fokuserade på den respons de får på den färdiga produkten som även ses som en bedömning 

av arbetet. Eleverna är alltså mer intresserade av betyget medan lärarna fokuserar 

skrivutvecklingen (Bergman-Claeson 2000, s. 11). 
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3 Teori 

Den teori vi främst bygger vår undersökning på är den sociokulla teorin. Skrivprocessen har 

dock sina rötter i den kognitiva traditionen och därför kommer vi även att redogöra för hur 

man där resonerar om lärande. 

3.1 Kognitivt perspektiv 
Utifrån ett kognitivt perspektiv ses lärande som något individuellt och man har studerat vad 

som händer i huvudet på människan när hon lär. Enligt den konstruktivistiska lärandesynen 

sker lärandet inom individen. Vi tar in information utifrån och sammanfogar den med det vi 

redan vet. Individen är dock inte passiv i denna process utan tar aktivt in information och 

konstruerar ny kunskap (Dysthe 2003, s. 36ff). 

Under 70- och 80-talen bedrevs mycket skrivforskning utifrån ett kognitivt perspektiv. Det 

man var intresserad av var de kognitiva processer som sätts igång inom oss när vi skriver 

(Hoel 1995, s. 50). Den kritik som senare riktades mot denna forskning var att den bortsåg 

från den kontext som texterna kom till och hur den påverkar skrivandet. Många av de 

kognitivistiska skrivforskarna kom därför att ändra inriktning och även ta hänsyn till det 

sociala och kontextuella. Denna riktning inom forskningen kallar Hoel för socio-kognitivt 

perspektiv (Hoel 1995, s. 68ff). 

3.2 Sociokulturellt perspektiv 
Vår främsta källa när det gäller det sociokulturella perspektivet är Roger Säljö och boken 

Lärande i praktiken (2000). Det sociokulturella perspektivet bygger framförallt på 

kommunikationen och interaktionen mellan människor. Det är genom att kommunicera med 

andra som vi lär och det är mellan människor och i kommunikationen och de språkliga 

benämningarna kunskapen finns. Vad vi lär oss är också beroende av de sociala och kulturella 

förutsättningar vi har. Vi lär i samspel med andra och tar efter de kunskaper som är gångbara 

(Säljö 2000). 

Människan har genom tiderna placerat ut mycket av sina kunskaper i olika redskap, eller 

artefakter. Enligt den sociokulturella teorin står vi människor inte i direkt kontakt med 

verkligheten, utan den förmedlas, eller medieras (Säljö 2000, s. 81), till oss genom dessa 
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artefakter. Genom att använda dessa artefakter behöver vi inte lära de kunskaper som finns 

lagrade, men istället måste vi lära oss hur man använder de olika artefakterna (Säljö 2000, s. 

74ff). 

Sett ur ett sociokulturellt perspektiv slutar vi människor aldrig att lära och vi kan inte heller 

undgå att lära. Däremot anser man inte att all kunskap är till godo, utan vi kan också lära oss 

saker som inte är bra för oss. Frågan är således inte om vi lär oss, utan vad vi lär oss (Säljö 

2000). 

3.2.1 Den närmaste utvecklingszonen 
Ett av de viktigaste begreppen vad gäller lärande inom den sociokulturella teorin har blivit 

den närmaste utvecklingszonen som kommer från Lev Vygotsky (Vygotsky 1978, s. 84). Han 

talar här om två olika utvecklingsnivåer; den aktuella utvecklingsnivån och den möjliga 

utvecklingsnivån (1978, s 84ff). Den närmaste utvecklingszonen ligger mellan dessa två 

utvecklingsnivåer och omfattar handlingar som man ännu inte klarar på egen hand, men kan 

utföra med stöd av mer kompetenta personer i omgivningen. Så småningom klarar man även 

dessa handlingar på egen hand och har på så sätt höjt sin aktuella utvecklingsnivå (Vygotsky 

1978, s. 86). Denna utvecklingszon är individuell och något man måste ta hänsyn till när man 

utformar de uppgifter man som lärare ger sina elever. Uppgifter som är så svåra att de hamnar 

utanför elevens närmaste utvecklingszon främjar inte elevens lärande (Hoel 2001). Hoel 

diskuterar också begreppen imitation och internalisering (2001, s. 96) som hon hämtat från 

Vygotsky. Hon menar att vi som barn lär genom att imitera andra, så även när det gäller 

skriftspråket. Vi lånar ord och uttryck från andra och gör de så småningom till en del av vårt 

eget språk, vi internaliserar dem (Hoel 2001, s. 96ff). 

3.2.2 Språkets roll 
Enligt den sociokulturella teorin kan man genom att kommunicera och interagera med andra 

klarar att utföra saker man inte klarat på egen hand. Detta placerar språket och 

kommunikationen i en central roll. Språket är den viktigaste medierande artefakten vi har 

tillgång till och därigenom också det viktigaste redskapet vi har för att lära. Genom språket 

kan vi benämna och prata om olika saker i vår omvärld. Det behöver inte vara saker som finns 

i vår omedelbara närhet utan saker vi för tillfället inte kan se och även abstrakta företeelser 

(Säljö 2000, s. 82ff). 
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Enligt Säljö är det skriftspråket som är det allra viktigaste redskapet för vårt 

kunskapstillägnande eftersom det är så centralt i vårt samhälle (2000, s. 157). Därför har 

också läs- och skrivförmågan blivit väldigt viktig. Den som inte kan läsa och skriva blir 

utestängd från många delar av samhället. Skriftspråket är speciellt på det sätt att det, till 

skillnad från talspråket, är beständigt och inte är låst vid tid och rum. Vi kan läsa texter som är 

skrivna på andra platser och i andra tider och på så sätt ta del av andras kunskaper (Säljö 

2000, s. 188ff).  

Enligt det sociokulturella perspektivet är vårt lärande situerat (Säljö 2000, s. 128), vilket 

innebär att det vi lär påverkas av kontexten. Det handlar inte bara om att lära ny kunskap utan 

även om att lära när och hur denna kunskap kan användas (Säljö 2000, s. 130). 

Mycket av den kunskap vi människor genom tiderna har tillägnat oss har vi placerat ut i 

artefakter av olika slag för att lättare kunna utnyttja den. Detta behov har växt i takt med att 

människans samlade kunskap har växt. Nu måste vi istället lära oss att utnyttja de olika 

artefakterna på ett effektivt sätt. Enligt det sociokulturella perspektivet står vi människor inte i 

direkt kontakt med verkligheten utan den medieras till oss via dessa olika artefakter (Säljö 

2000, s. 81). 

4 Metod och material

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för val av metod samt material. Vi kommer också att 

argumentera och diskutera den valda metoden. Kapitlet avslutas med ett avsnitt där vi 

reflekterar kring samt redovisar de etiska aspekterna som har varit aktuella under vårt arbetes 

gång. 

4.1 Val av metod 
Då vårt fokus har varit att få veta hur lärare men också elever tänker kring respons, 

skrivutveckling och hur arbetet med detta kan se ut i dagens skola, ansåg vi att det bästa sättet 

att undersöka detta område på var att intervjua berörda personer, i detta fall lärare och elever. 

För att skapa ett bättre sammanhang, en ökad inblick och förståelse för de personer vi 

intervjuade ansåg vi det även lämpligt att observera dessa i den aktuella miljön, klassrummet.  
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Att arbeta med intervjuer och observationer innebar i vårt fall att vi kom relativt nära det 

område vi studerade, om än bara för en kort tid. Pål Repstad (1999 s 10f) betonar vikten av ett 

nära förhållande mellan forskare och det som studeras. Det är oundvikligt att en relation 

uppstår i möte med andra människor och det är viktigt att denna relation blir så positiv som 

möjligt. Samtidigt har vi försökt att inte bli alltför förtroliga med de personer vi studerat och 

intervjuat utan försökt att hålla en viss distans. Att skapa en god relation till läraren har 

troligtvis påverkat vårt tillträde till klassrummet och eleverna. Hade lärarna på något sätt känt 

sig obekväma av vår närvaro tror vi inte att det skulle ha låtit oss komma så nära som de nu 

gjorde.  

Ytterligare en fördel med intervjuer, men också klassrumsobservationer, är att vi som 

intervjuare och observanter får möjlighet att se och studera den vi samtalar med. Genom att 

studera personen när denne svarar på våra frågor har vi möjlighet att bättre uppfatta vad hon 

menar (Repstad 1999 s 63). Likaså vid klassrumsobservationer kan vi studera om den person 

vi samtalat med agerar och uppträder så som hon under samtalet uttryckt att hon gör. 

Användandet av kvalitativa metoder har gett vår undersökning en bild av en specifik 

situation, vid ett specifikt tillfälle som vi sedan har studerat närmre och dessutom analyserat. 

Den information vi har fått ger oss en bild av hur det kan se ut i ett skolsammanhang, vilket i 

sin tur kan ge oss en bild av hur det kan se ut på andra ställen. Våra resultat bör därför ses 

som en del i ett större sammanhang.  

4.1 Urval 
Vi har totalt intervjuat 13 informanter. Av dessa var 3 lärare och 10 elever. Då det har varit 

svårt att få fram informanter, dels på grund av den begränsade tidsramen, men också på grund 

av informanternas brist på tid, har de informanter som velat ställa upp fått göra det. Vårt enda 

kriterium har varit att läraren skall ha arbetat i en 7-9 klass, ha lärarutbildning samt undervisa 

och vara behörig i ämnet svenska. För eleverna gällde att de skall ha gått i den aktuella 

lärarens klass. 

Vi tog kontakt med berörda lärare per brev (se bilaga 1) eller telefon. När de tackat ja till 

en intervju skickade vi lite mer information om intervjun samt intervjufrågorna. Att vi 

skickade ut frågorna var för att läraren skulle ha möjlighet att förbereda sig och tänka igenom 

svaren. Vi ansåg att ju mer förberedd läraren var desto mer genomtänkta svar skulle vi få. 

Endast en lärare tog chansen att titta på frågorna innan, de andra hade avstått eftersom de inte 

ansett att de haft tid. När vi intervjuat läraren frågade vi om vi fick komma tillbaka och vara 
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med under en lektion och samtidigt tala med några av eleverna. Vi valde att vänta med att 

fråga tills efter intervjuerna för att först kunna avgöra om intervjun gett oss det vi ville ha och 

om den skulle kunna användas i vår undersökning. Hade vi upplevt att intervjun inte hade gett 

oss relevant information hade det inte heller varit aktuellt med en observation i klassrummet 

eller intervju med eleverna. 

Urvalet av elever till intervjuerna gick olika till på de skolorna. Ingen elev var tvungen att 

vara med om den inte ville. På Kanelskolan valde läraren ut elever med hjälp av 

bokstavsramsor, på Saffranskolan talade vi i början av lektionen om för eleverna att vi ville 

prata med tre stycken, sedan fick de fundera en stund på om de ville vara med. Senare 

intervjuade vi de tre elever som anmält sitt intresse. På Ingefärskolan tyckte läraren att det var 

lättast om vi intervjuade de elever som var färdiga med skrivuppgiften om de ville ställa upp.  

Elevintervjuerna genomfördes i grupp eftersom eleverna önskade det. Tre elever från varje 

klass deltog, utom på Ingefärskolan, där fyra elever ville vara med. Sammanlagt intervjuades 

alltså 10 elever. Av dessa var 3 pojkar och 7 flickor. 

Vi har inte pratat med lärarna om vilken nivå de anser att de elever vi intervjuat ligger på. 

Om man är duktig på att skriva i skolan eller inte kan naturligtvis spela roll för hur man svarar 

på de frågor vi ställt, men vi har ändå valt att genomföra intervjuerna på detta sätt. 

4.2 Presentation av skolor, lärare och elever 
Nedan följer en presentation av de skolor vi har genomfört vår undersökning på. Eleverna har 

vid de etnografiska undersökningarna befunnit sig på olika ställen i sitt skrivarbete vilket kan 

påverka deras arbete under den tid vi har observerat dem. Vi har därför valt att närmare 

presentera de specifika uppgifter de olika klasserna har arbetat med när vi besökt dem. Vi har 

även valt att koda skolorna och lärarnas namn för att bevara deras anonymitet. 

4.2.1 Ingefärskolan 
Ingefärskolan är en 7-9-skola som ligger i en mindre ort och eleverna kommer från den 

mindre orten och den omgivande landsbygden. Eleverna går år f-6 på mindre skolor för att 

sedan börja 7:an på Ingefärskolan där de delas in i de olika klasserna och får nya 

klasskamrater. 

Den klassen vi följt är en 9:a och eleverna har alltså gått i samma klass i drygt två år. Ida, 

deras klassföreståndare, undervisar klassen i svenska och engelska. Hon har läst 

lärarutbildningen med inriktning mot yngre åldrar, men har behörighet för att undervisa i 
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svenska även i år 7-9. Ida är i 30-årsåldern och tog sin examen våren 2006 så detta är alltså 

hennes första termin som lärare. 

4.2.1.1 Uppgiften på Ingefärskolan 
Eleverna i denna 9:a hade under de senaste veckorna arbetat med litteraturhistoria. Redan i 

början av temaarbetet hade de fått veta att de sista veckorna skulle ägnas åt en skriftlig uppgift 

där de skulle sätta sig in i tankesättet under en av de epoker som tagits upp och sedan jämföra 

den med tre stycken andra epoker. De måste inte skriva uppgiften för att bli godkända på 

litteraturhistorian, men alla elever har ändå valt att göra den. Genom att de inte bara skall 

skriva fakta om en epok utan även jämföra den med andra epoker har läraren försökt försvåra 

för eleverna att gå in på Internet och skriva ut en färdig uppsats. Eleverna får själva välja 

vilken typ av text de vill skriva. De kan alltså välja att skriva inom den genre de själva känner 

sig säkra på. Vad eleverna valde varierade, men de flesta skrev en berättelse eller en 

faktaredovisning. 

4.2.2 Kanelskolan 
De elever som går på Kanelskolan kommer i första hand från villabebyggelse i de centrala 

delarna av en mellansvensk stad. De kommer från olika mindre f-6-skolor, men fortsätter i 

samma klasskonstellationer som tidigare. 

I den åtta vi har observerat arbetar Karin som klassföreståndare och lärare i svenska och 

SO. Hon är i 60-årsåldern och har arbetat som lärare sedan hon tog examen omkring 1970. På 

Kanelskolan har hon arbetat sedan i mitten av 1990-talet. Egentligen har Karin läst till 

gymnasielärare, men hon har framförallt jobbat med elever i år 7-9. De ämnen hon har i sin 

utbildning är svenska, religion, historia, drama och konsthistoria. Karin har arbetat med 

klassen ända sedan starten av 7:an. 

4.2.2.1 Uppgiften på Kanelskolan 
Dagens uppgift för eleverna på Kanelskolan var att skriva stafettskrivning1. Eleverna blev 

uppdelade i tre grupper. Eleverna i den första gruppen skulle börja sina berättelser äckligt, 

                                                 
 
1  Att skriva stafettskrivning innebär att man i grupper arbetar med att skriva berättelser på olika teman. Alla i 

gruppen påbörjar var sin berättelse. Man skriver en viss bestämd tid och sedan skickar man sin påbörjade 
berättelse vidare till nästa person. När alla har skrivit på varandras berättelse kan man välja ut en och bearbeta 
den mer och låta denna berättelse representera gruppen. Denna övning går att variera på många olika sätt. 
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nästa grupp började romantiskt och sista gruppen började coolt. När de sedan skickade sina 

berättelser vidare skulle de läsa igenom den nya berättelsen, avgöra vilken typ av berättelse 

det rörde sig om och sedan fortsätta i samma stil. Sammanlagt blev det sex skribenter på varje 

berättelse. När berättelserna var färdiga fick varje elev tillbaks den hon eller han började på 

och sedan skulle de läsas upp högt. Eleverna fick läsa upp berättelsen framför klassen och 

uppgiften var att läsa utan att börja fnittra. 

Stafettskrivning är en form av skrivning som dessa elever har gjort många gånger. De vet 

hur det går till och har tränat mycket. Denna gång är det upplagt på ett annorlunda sätt, men 

själva uppgiften är eleverna vana vid. 

 

4.2.3 Saffranskolan 
Saffranskolan är en 7-9-skola där eleverna om de vill kan välja olika profiler på sin skolgång. 

Skolans ordinarie elevunderlag är mestadels ungdomar från höghusområden. Även här har vi 

följt en 8:a. Deras klassföreståndare Sara är även deras lärare i svenska och engelska. Hon är i 

50-årsåldern och har arbetat på Saffranskolan sedan slutet av 80-talet, då hon var relativt 

nyutbildad. Sara har arbetat med elever i år 7-9 under hela sin yrkesverksamma tid. 

4.2.3.1 Uppgiften på Saffranskolan 
Saras elever har just kommit tillbaka från två veckors prao. De skall nu skriva en rapport om 

hur deras praotid har varit och lektionen inleds med att Sara introducerar uppgiften. Eleverna 

får tips på hur de kan inleda sin rapport samt en lapp där det står vilka delar som skall finnas 

med. Det är första gången eleverna skall skriva en rapport och de är därför osäkra på hur 

uppgiften skall utföras. 

4.3 Intervjun som metod 
För att få veta vad lärare och elever tycker och tänker kring responsgivande och 

skrivutveckling ter det sig naturligt att tala med dem om detta. Steinar Kvale (1997) talar om 

den kvalitativa intervjun som ett sätt att förstå de intervjuades värld. Om vi som forskare är 

intresserade av att få veta hur den intervjuade ser på sin tillvaro och de frågor som ställs är 

kvalitativa intervjuer en lämplig metod (Kvale 1997, s. 36f). Kvale vill också se intervjun som 

”en mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två parter om ett tema av ömsesidigt intresse” 

(Kvale 1997, s. 117). Kvale ser intervjun som en arena där två människor möts och talar om 
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något som intresserar dem båda. I denna intervju, emellan intervjuaren och den intervjuade 

uppstår ny kunskap som gagnar båda parter, men kanske främst den som intervjuar (Kvale 

1997, s. 39)  

Den typ av intervjuer vi använt oss av är semistrukturerade. Det innebär att vi använde oss 

av ett frågeformulär men vi lät samtalet vara fritt, inte bundet efter vår mall (Kvale 1997, s. 

82) (se bil 2). På det sättet tror vi att intervjupersonerna lättare kunde få fram det de ville säga 

kring det område vi pratade om. Vi hade också stöd av mallen då vi kunde kontrollera att de 

ämnen vi ville diskutera togs upp. Vissa av intervjuerna flöt på mycket bra och vi fick ut en 

hel del information ifrån den. Andra gånger var det lite svårare att få fram svar från 

informanterna. Detta hände oftast då eleverna skulle intervjuas. Speciellt en grupp vi 

intervjuade hade svårt att svara så utförligt på våra frågor som vi hade tänkt. Vi upplevde att 

de inte alltid visste vad de skulle svara på våra frågor. Vi tror att de stundom försökte vara oss 

till lags och svara det de trodde vi förväntade oss.  

Intervjuerna utfördes på respektive skola. Alla lärare intervjuades i ett personalrum eller 

klassrum. På Kanelskolan fanns inget klassrum varför elevintervjun fick utföras i korridoren 

där det emellanåt kom andra elever och intervjun fick avbrytas. På Ingefärskolan satt eleverna 

i ett uppehållsrum när intervjun genomfördes. Inga andra elever fanns dock närvarande. På 

Saffranskolan satt vi i ett grupprum. Det var dock väldigt dåligt ljudisolerat och allt stoj från 

korridoren och intilliggande klassrum hördes emellanåt (se vidare under 4.5 Elevintervjuer). 

Vid intervjuerna, som alla tog ca 30 min att genomföra, har vi använt oss av en 

bandspelare för att registrera intervjuerna. Vårt främsta skäl till detta var att få med så mycket 

information som möjligt utan att behöva skriva hela tiden och därmed kanske störa 

koncentrationen. Med en bandspelare var det lättare för oss att lyssna på samtalet och ställa 

relevanta frågor (Kvale 1997, s. 147). Vi har sedan skrivit ut hela samtalen och använt oss av 

utskrifterna när vi har analyserat vårt material. Vid lärarintervjuerna satt vi tillsammans och 

transkriberade medan två elevintervjuer gjordes av en person. Vi fann det givande att sitta 

tillsammans och lyssna för att utskrifterna skulle bli så autentiska som möjligt. Den 

begränsade tiden vi haft till vårt förfogande har dock lett till att vi inte haft möjlighet att göra 

så vid alla intervjuer, något som annars hade varit önskvärt.   
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4.3.1 Intervjufrågorna  
Vi använde oss av frågeformulär vid varje intervju (se bilaga 2 och 3). Vi utarbetade en mall 

för lärarna och en annan för eleverna. Frågorna till lärarna berörde, förutom de demografiska 

frågorna, två huvudområden; skrivutveckling och respons.  

Frågorna vi ställde var av både konkret och öppen karaktär, t.ex. ”Hur arbetar du i klassen 

med skrivutveckling?” och ”Upplever du att eleverna tar till sig din respons?”. Samtalet var 

uppbyggt på sätt att frågorna i början var av mer vid karaktär, för att sedan smalna av, t.ex. 

”Ger du respons på elevers texter?”, ”Vilken typ av respons ger du?”, ”Varför använder du 

just denna typ av respons?”. Vi tyckte att detta var ett bra sätt att leda in informanten på det 

område vi var intresserade av. 

De frågor som eleverna fick svara på var av mer direkt karaktär. Vi förväntade oss inte att 

de skulle svara speciellt utförligt utan istället ge ganska korta och koncisa svar. Detta eftersom 

vi trodde att eleverna skulle vara mer försiktiga i sina svar och kanske istället vänta in vår 

reaktion istället för att börja bre ut sig i olika resonemang. Eleverna hade inte heller, till 

skillnad från lärarna, någon förhandsinformation om vad vi skulle fråga om, vilket ledde till 

att deras förberedelsetid var kortare och därför ansåg vi inte att vi kunde förvänta oss långa, 

utläggande svar på våra frågor. 

 Vårt fokus inför dessa intervjuer var att försöka få reda på hur eleverna uppfattade den 

eventuella respons de fick och vad de gjorde med den. De fick således svara på frågor om 

vilken typ av respons de tyckte bäst om, hur läraren gav respons och om de använde sig av de 

tips och råd de fick. Intervjuerna kom också att handla om elevernas skrivutveckling. Vi bad 

dem ge exempel på en lyckad skrivsituation och frågade dem om de ansåg att de sysslade med 

skrivutveckling.  

4.4 Lärarintervjuer 
För att skapa oss en bild av informanten och för att lära känna henne lite närmare, ägnade vi 

den första delen av intervjun åt att prata om informantens utbildning, ålder och liknande. 

Detta gav oss en snabb överblick kring vem det var vi samtalade med. Därefter styrde vi in 

samtalet på de mer skriv- och responsrelaterade frågorna. Eftersom vi var mer intresserade av 

att få ett givande samtal än en regelrätt intervju använde vi frågorna mer som ett komplement 

för oss själva Informanterna var alla mycket vältaliga och svarade grundligt på våra frågor. De 

verkade måna om att svara så utförligt som möjligt på våra frågor vilket ledde till att de 

många gånger själva kom in på frågor vi hade tänkt ställa. Vår uppgift blev därför ofta att se 
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till att intervjupersonerna inte styrde iväg alltför långt från våra frågor utan höll sig kring de 

ämnen vi var angelägna om att få samtala kring. 

4.5 Elevintervjuer 
Eleverna intervjuades i grupper om tre och tre. Vid ett tillfälle var de fyra. Vi hade från början 

tänkt intervjua en elev i taget men vid första tillfället ville eleverna hellre prata i grupp så vi 

gick på deras linje för att de skulle känna sig bekväma i samtalssituationen.  

Genomförandet av elevintervjuer har gått olika till på de olika skolorna beroende på 

omständigheterna. På Ingefärskolan och Saffranskolan deltog vi båda två medan intervjun på 

Kanelskolan genomfördes av endast en intervjuare. Även dessa intervjuer har spelats in på 

band, men anteckningar har även förts eftersom vissa av intervjuerna har genomförts i lokaler 

med mycket eko och ljudupptagningen därför har blivit av sämre kvalitet. Vi hade dock inga 

andra lokaler att tillgå varför vi var hänvisade till denna miljö.  

Vi upplevde att även om en del av frågorna vi ställde var personliga svarade eleverna 

uppriktigt och ärligt. Vi tror att en bidragande orsak till detta är att eleverna gått i samma 

klass minst ett och ett halvt år och att de vid intervjun kände varandra så pass väl att de kunde 

vara sig själva och säga vad de tyckte.  

Även elevintervjuerna var semistrukturerade och vi hade ett frågeformulär vi utgick ifrån 

vid samtalen (se bilaga 3). Elevernas svar på frågorna var det som styrde samtalet men vi såg 

till att ta upp de frågor vi var intresserade av. 

4.6 Etnografiska studier som metod  
För att komma närmre det område vi valt att undersöka valde vi att genomföra en del av 

studien med hjälp av observationer i klassrummen. Vi ansåg att vi skulle få en bättre bild av 

hur lärare och elever tänker och framför allt agerade i olika situationer. Genom att finnas på 

plats får vi som forskare möjlighet att se själva hur saker och ting förhåller sig. När vi 

dessutom samtalar med lärare och elever, både under observationerna och under de mer 

strukturerade intervjusamtalen, växer bilden av hur situationen ser ut och vi får ett bredare och 

på ett sätt starkare material att analysera (Repstad 1997, s. 23f). 

Vi har båda deltagit under observationerna alla gånger utom en. Den gången genomförde 

en av oss en intervju med elever samtidigt som den andre stannade kvar i klassrummet och 

observerade den pågående lektionen. Genom att vara två under studierna anser vi att vi har 

fått många fördelar. Dels har vi varit två som har kunnat observera och därmed samlat in mer 
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material inför vår analys. Dels har vi efter observationerna kunnat diskutera våra intryck och 

vad vi funnit utmärkande. Ibland har vi sett olika saker och ibland har vi båda reflekterat över 

samma händelse. Vi tror att detta kan berika vår studie och göra den mer nyanserad och rättvis 

(Repstad 1999, s. 27). Repstad (ibid) tar också upp problemet med att vara för många som 

observerar på samma ställe. Han menar att det kan skapa osäkerhet och leda till hämningar 

hos de som observeras. Vi tror dock inte att så varit fallet i de klasser vi har varit. Eleverna 

har i vissa fall knappt ägnat oss en blick, i andra fall har de varit så vana av att ha 

lärarstudenter på besök att de inte reflekterat så mycket över det hela. Att vår närvaro därför 

skulle ha skapat en förlamning, som Repstad (ibid) menar, tror vi inte är så sannolikt i vårt 

fall.  

De skolor vi besökte var kända för oss så till vida att vi känt till deras existens och hört om 

dem via andra studenter. En skola hade vi lite mer anknytning till vilket hjälpte oss att få 

kontakt med en lärare. Möjligen ställde denna lärare upp för att visa sin goda vilja, men vi 

anser inte att det har någon betydelse för vår uppsats då det inte kom att påverka dennes svar. 

Det talas många gånger inom denna typ av undersökningar om risken för att bli alltför 

engagerad och partisk (se t.ex. Repstad 1999, s. 27). Den risken ökar ju mer förtrogen 

forskaren är med den miljö som undersöks. Vi tror dock inte att våra förkunskaper och tankar 

kring de observerade skolorna har påverkat det resultat som redovisas. 

 Då vår tid för observation var begränsad fick vi inte möjlighet att närmare lära känna de 

elever och lärare vi intervjuade. Vi försökte dock att vara så tillmötesgående som möjligt samt 

hela tiden har ett nyfiket sinne och intresse för det eleverna och läraren gjorde eller sa under 

lektionstiden. Genom att anta ett mer aktivt tillvägagångssätt vid observationerna tror vi att 

den eventuella misstron och fundersamhet som kunde råda, främst hos eleverna, kring vår 

närvaro försvann, åtminstone till viss del. Vi anser att det var viktigt att vi, eftersom vi kom 

till deras klassrum, visade vilja till flexibilitet så att vår närvaro inte störde mer än nödvändigt. 

En av oss satt för det mesta och noterade medan den andre gick runt i klassrummet och talade 

med eleverna och ibland även hjälpte dem genom att svara på frågor om uppgiften när de inte 

orkade vänta på läraren. Vid dessa tillfällen fanns också tillfällen att gå in på frågor kring 

respons och skrivutveckling.   

 Eftersom vår tid var begränsad och därmed också möjligheten att återkomma valde vi den 

säkra vägen och en av oss antecknade under observationen. Vi ansåg att det skulle underlätta 

för oss om vi hade anteckningar att luta oss emot när vi efter lektionsobservationen satte oss 

ner för att jämföra våra intryck. Det är lätt att glömma saker och ting när man under en kort 
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och intensiv period försöker få med så många intryck som möjligt. Varken lärare eller elever 

verkade störas av att en av oss antecknade det som hände. 

4.7 Trovärdighet  
Vi ville med vår undersökning ta reda på hur det ser ut i skolan vad gäller elevers 

skrivutveckling och den respons de får av sina lärare. Vi var nyfikna på att få veta hur lärare 

resonerar och arbetar med responsgivande och skrivande samt hur eleverna tar till sig detta. 

För att få svar på våra frågor valde vi att tala med berörda personer. Genom denna form av 

studie får vi veta vad informanterna anser om sin egen, specifika situation i den stund vi 

frågar dem. Våra resultat kan inte ses som allmängiltiga eftersom studiens omfattning inte är 

tillräcklig. Däremot kan de ge en inblick i hur det ser ut och hur en del av de personer som 

vistas i skolans miljö och deltar i skrivutveckling och respons ser på situationen.  

Ett kriterium för att en undersökning skall äga giltighet är att ”upprepade observationer av 

samma fenomen gjorda av olika observatörer bör ge samma data” (Kvale 1997 s 65). Det är 

inte säkert att exakt samma svar skulle komma fram om vi genomförde studien igen. 

Människor är formbara och förändras hela tiden vad gäller tankar och åsikter.  

4.8 Egen förförståelse 
Att vara objektiv i en kvalitativ undersökning är omöjligt. Oavsett hur objektiva vi själva 

tycker oss vara, bär vi med oss erfarenheter, tankar och åsikter som förr eller senare gör sig 

gällande. Det är omöjligt för oss att inte analysera och fundera kring de personer vi intervjuar 

och skapa oss en åsikt om dem, vare sig det är positiva eller negativa uppfattningar (Ehn och 

Klein 1994, s.9f) 

Vi som forskare och författare bär också med oss egna tankar och erfarenheter om skolan, 

skrivande och lärare, in i vårt arbete. Detta är helt naturligt men måste ändå beaktas vid 

läsning av arbetet. Vår förförståelse speglar det som tas upp i uppsatsen, men också det som 

lämnats utanför.  

4.9 Etiska överväganden 
Då man genomför en undersökning som vi har gjort är det viktigt att tänka på de etiska 

aspekterna. I egenskap av forskare har vi ett ansvar gentemot det material vi samlar in och de 
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informanter vi använder oss av. Vi har därför använt oss av och hållit oss till 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer under vårt arbete (2003).  

Viktigast för oss i kontakten med skolan, dess lärare och elever har varit att skapa en så bra 

atmosfär som möjligt utan att vara påträngande. Vi har lämnat utrymme för lärarna att styra 

när de ville genomföra intervjun och när de ansåg det lämpligast att vi kom och närvarade vid 

en lektion samt talade med deras elever.  

Vetenskapsrådet har lagt fram principer de anser att forskare bör hålla sig till vid en 

undersökning där människor är engagerade. Det handlar om att tydligt informera deltagarna 

om vad undersökningen går ut på, vad deltagarens roll i undersökningen är och vilka som 

skall ta del av undersökningen. Vi valde att först informera genom ett brev, se bilaga 1, för att 

i nästa steg, när de tackat ja till en intervju, informera ytterligare kring undersökningen. Vi har 

också varit öppna med vad vi håller på med och svarat på frågor så gott vi kunnat. Det har 

känts viktigt att få deras godkännande, inte bara för att det är etiskt korrekt utan också för att 

vi tror det skapar större delaktighet och därmed generera ett mer rättvisande resultat.  

Något vi har varit mycket noga med är att försäkra och även se till att efterfölja löftet om 

anonymitet. Vi ser ingen poäng i att offentliggöra informanternas identitet då det inte 

förbättrar vår undersökning. Inte heller spelar könsfördelningen någon roll då den inte står i 

fokus för oss. Vi redogör i materialinsamlingen för hur eleverna är representerade totalt sett 

men i undersökningens resultatdel redovisas eleverna som en samlad skara. Möjligtvis kan 

informanten själv känna igen sig i något sammanhang, ett citat eller en beskriven händelse, 

men det är ingen annan som kan identifiera denne. Det finns dock ett fall där den totala 

anonymiteten inte kan hållas och det är i förhållandet lärare och elev. Eftersom läraren vid 

alla tillfällen var med och hjälpte oss ta ut informanter ur klassen vet hon vilka av hennes 

elever som har deltagit i undersökningen. Hon har dock inte varit med under intervjun och 

inte heller tagit del av materialet. Då eleverna representeras i grupp är det nog inte heller 

troligt att hon kan identifiera vem i gruppen som har sagt vad. Vi anser dock att vi i denna 

undersökning inte har kunnat gå till väga på något annat sätt.  
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5 Resultat 

Vi har valt att tematisera våra resultat utifrån vad lärare och elever har upplevt som viktigt 

vad gäller skrivande och responsgivning. Nedan följer de teman vi tydligast sett under 

intervjuer och observationer och som vi anser har betydelse för vårt arbete. De övergripande 

temana är respons och skrivutveckling. Under respons redogör vi för lärare och elevers syn på 

kommentarernas innehåll, om responsen skall vara skriftlig eller muntlig, kamratrespons och 

hur eleverna tar till sig den respons de får. Underrubrikerna till temat skrivutveckling berör de 

övergripande tanarna om hur man arbetar med skrivutveckling, hur man motiverar, hur man 

skriver för olika mottagare och hur den begränsade tiden påverkar skrivarbetet.  

När vi citerar elever har vi valt att inte skilja de olika eleverna åt utan låta dem komma till 

tals som en röst. Detta för att bevara deras anonymitet. 

5.1 Klassrumsklimat 
Först har vi valt att beskriva hur vi upplevde elevernas arbetssituation och klassrumsmiljön, 

eftersom vi tror att det kan påverka skrivsituationen. Som vi tidigare beskrivit i kapitel 4 så 

kan skillnaderna mellan de olika klassrummen bero på att eleverna kommit olika långt med 

sina skrivuppgifter. 

5.1.1 Kanelskolan 
I den klass vi observerade på Kanelskolan hade de flesta eleverna gått tillsammans ända sedan 

1:a klass och kände varandra väl. Stämningen i klassen var god och vi uppfattade inga tydliga 

grupperingar av elever. Bänkarna i klassrummet var placerade två och två i rader och eleverna 

satt placerade på ungefär samma ställe vid de två tillfällen vi besökte klassen. När eleverna 

fick skrivuppgiften satte alla igång att skriva och det blev nästan helt tyst, men ibland hade 

någon en fråga angående genomförandet. När berättelserna skulle skickas vidare första 

gången uppstod en viss förvirring, men efter att Karin förklarat en gång till blev det lugnare. 

När berättelsen avslutats fick några läsa upp sina berättelser inför klassen. Karin lät slumpen 

avgöra vilka som fick läsa upp sina berättelser och ingen protesterade mot att stå inför klassen 

och läsa. Eleverna pratar också i intervjun om att de tycker att det är ett bra klimat i klassen, 

att alla känner alla och är kompisar. De känner att de kan lita på varandra. 
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Karin påverkar klimatet i klassen aktivt genom att vara tydlig med vad eleverna får och 

inte får kommentera. När en elev sa ”Den var bäst!” säger hon att hon inte vill att de 

kommenterar varandras uppsatser med bäst eller sämst för att det hämmar dem i deras 

skrivande.  

Vid det andra tillfället vi observerade denna klass fick de tillbaka de uppsatser de skrivit 

vid ett tidigare tillfälle. Karin inledde lektionen med att läsa upp några av elevernas texter. 

Hon berättade inte vem som skrivit och det var inte heller någon av eleverna som frågade. 

Som observatörer kunde vi inte heller se på eleverna vem som var författare. Ämnet för 

uppsatsen var ”Att skriva/Att läsa” och en av dem handlade om hur en flickas skrivglädje 

påverkas av hur läraren kommenterar det man skriver och hur viktigt det är att någon läser 

och ser det man skrivit. 

5.1.2 Saffranskolan 
Eleverna på Saffranskolan har gått i samma klass i drygt ett år. Eleverna satt utspridda i 

klassrummet i mindre grupperingar och de flyttade bänkar och stolar för att få sitta 

tillsammans med kamrater. Killar och tjejer satt för sig. Några elever gick efter lärarens 

introduktion iväg till en datasal för att skriva sina texter. 

När Sara instruerat eleverna började några av dem skriva. Några kom igång ganska bra 

själva men de flesta behövde hjälp för att komma igång. Ljudvolymen var förhållandevis hög 

och det kändes rörigt i klassrummet. Dörren ut till korridoren stod öppen eftersom den gick i 

lås om man stängde den och de elever som satt i en annan sal då inte skulle kunna komma in 

och fråga om hjälp. Detta gjorde att mycket ljud från korridoren hördes i klassrummet samt att 

elever från andra klasser vid ett par tillfällen var inne i klassrummet. 

Eleverna var inte vana vid den uppgift de skulle skriva och även om de fick tydliga 

instruktioner både muntligt och skriftligt verkade de ha svårt att komma igång. Efter en stund 

föreföll dock de flesta ha inlett skrivarbetet. 

5.1.3 Ingefärskolan 
När vi besöker klassen på Ingefärskolan håller de på att avsluta en skrivuppgift. Halva klassen 

sitter i klassrummet och skriver för hand en kladd eller arbetar med andra uppgifter medan 

andra halvan av klassen sitter och skriver rent sina texter i en datasal. Ida befinner sig större 

delen av lektionen i klassrummet och hjälper de elever som sitter där medan eleverna i 

datasalen har hjälp av en annan vuxen. I båda rummen sitter eleverna lugnt och förhållandevis 
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tyst och arbetar med sina texter. De frågar om hjälp när det behövs, men de pratar inte så 

mycket med varandra. 

Eftersom Ida bara undervisat eleverna denna termin har hon inte haft så stora möjligheter 

att påverka klimatet i klassen.  

5.2 Respons 
Huvudsyftet med undersökningen har varit att studera den respons eleverna får på de texter de 

skriver i svenskämnet. För att underlätta för läsaren har vi valt att dela upp de resultat vi har 

fått fram vad gäller respons i ett antal underrubriker. 

5.2.1 Innehållet i de skriftliga kommentarerna 
Alla tre lärarna ger eleverna skriftliga kommentarer på de uppgifter de lämnar in. Dels rättar 

de språkfel i texten och dels ger de en kommentar till vad de tyckt om det eleven presterat. 

Kommentarerna innehåller både positiva och negativa omdömen och lärarna försöker vara så 

konkreta som möjligt. Lärarnas mål med dem är att eleverna skall utvecklas och komma 

framåt i sitt skrivande. 

Ida arbetar med större temauppgifter då eleverna i periodens början får ett papper där det 

står vilken uppgiften är och vilka kriterier som skall uppfyllas för de olika betygsgraderna. 

Dessa kriterier är även tydligt förankrade i läroplan och kursplan genom att hon har citerat ur 

dessa dokument. Hon utgår sedan från dessa kriterier när hon skriver kommentarerna till 

texterna för att eleverna skall förstå varför de har fått de betyg de har fått. Hon kommenterar 

vad eleverna har uppnått och vad de hade kunnat förbättra för att få ett annat betyg. Både 

kriterierna och lärarens kommentarer är förankrade i de mål som finns i läroplanen och 

kursplanen i svenska, så att eleverna skall se vad det är de arbetar mot. 

Eleverna tycker lite olika om de kommentarer deras lärare ger dem men de är alla överens 

om att den skriftliga responsen är bättre än den muntliga. På frågan om vad läraren skriver i 

elevernas kommentarer svarar eleverna att det mest står vad man skall tänka på till nästa gång, 

kanske öva lite mer på. Lärarna kommenterar också inledning, om språket flyter på bra eller 

att det finns en tydlig röd tråd igenom texten. Stavfel kommenteras i texten men eleverna på 

Kanelskolan menar att deras lärare inte är så fokuserad på stavningen utan mer på att de 

skriver och är kreativa.   

Sara anser att det är viktigt att vara försiktig med att kommentera innehållet i elevernas 

texter.  
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Sara: ...jag försöker va jätteförsiktig med att kommentera innehållet för mycket, utan mer formella grejer. 
Sen kan jag skriva ”Tänk på att försöka utveckla mer, ha lite mer detaljer”. Alltså såna saker kan jag 
lägga till. [...] ...jag är försiktig för jag får för mig ibland att det är mer personligt om man kommenterar 
innehållet. [...] Jag försöker förhålla mig ganska neutral när jag skriver så att det inte låter som jag 
värderar för mycket. [...] Dom kan bli så ledsna. 

Sara anser också att vissa av hennes elevers texter ofta har ett torftigt innehåll och därför 

tycker hon det blir svårt att kommentera dessa utan att trampa eleverna på tårna. Karin å sin 

sida talar om att innehållet i hennes elevers texter ibland är så storslagna och fina att hon 

berörs av dem. 

Karin ger också eleverna olika omdömen på innehållet och språket så att eleven vet om det 

är en bra historia fast språket kanske är inte är så bra eller tvärtom. Detta är något eleverna 

också talade om som de tyckte var bra.  

Elev Kanelskolan: …det är bra att man har två olika betyg för om man har dåligt språk men berättelsen är 
jättebra då kan hon ju sätta betyg. Men samtidigt, då kanske man inte få så jättebra betyg, men om hon 
sätter ett för språket, till exempel tio för språket och fem för det där då vet man ju, då är man ju bra. […] 
Då vet man ju vad man är bra på annars kanske man får jättedåligt betyg fast en grej är bra. Så det är 
jättebra. 

De siffror eleverna talar om ingår i ett system som Karin använder för att bedöma 

elevernas texter. Innehåll och språk bedöms var för sig med siffror från 1 till 10 istället för 

deras vanliga betygssystem. Hon menar att det inte går att översätta dessa siffror till vanliga 

betyg. Eleverna upplever det också positivt att läraren tar hänsyn till både språk och innehåll 

och betygsätter dessa var för sig. De tycker sig få större klarhet i vad det är de är bra på och 

blir stärkta av det samtidigt som de får veta vad de behöver öva mer på. Karin uppmuntrar 

även sina elever att ta hem och läsa sina uppsatser för föräldrar och syskon och be om 

respons. Hon förklarar för dem att detta kommer att stärka dem i deras skrivande. 

5.2.2 Muntlig eller skriftlig respons? 
Alla lärarna arbetar med löpande muntlig respons under arbetet i klassrummet. Eleverna 

räcker upp handen och har frågor om hur de skall skriva. Lärarna försöker då ge kommentarer 

som hjälper eleverna att komma vidare i sitt skrivande. Dessa kommentarer ges alltså under 

själva skrivandet. 

Intervjuare: Vill dom ha nån typ av respons och feedback på lektionen när dom sitter och skriver? 

Ida: Mmm, just dom som brukar köra fast, dom försöker jag pusha på lite, och då brukar jag läsa igenom 
vad dom har skrivit hittills och försöka prata lite och ”hur har du tänkt fortsätta”, ”försök, gör en 
mindmap bara för att skriva upp alla idéerna du har, vad skulle kunna hända i den här berättelsen, sen 
behöver du inte använda alla dom idéerna”, men så att man har en helhetsbild på ett ungefär vad man vill 
med texten och försöker på så vis pusha dom vidare i skrivandet på nåt vis. Och det tror jag dom behöver 
och det märks att det ger resultat. Och i och med att […] vissa är väldigt självgående och skriver så pennan 
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glöder, så har man ju tid för dom som kanske har kört fast och gå runt och titta och spendera mer tid med dom och 
hjälpa till. 

 
 När texten väl är färdig är det dock inte lika vanligt förekommande med muntlig respons. Det 

finns dock alltid möjlighet för eleverna att samtala med läraren och diskutera de kommentarer 

man fått på sin text. Karin är noga med att poängtera för sina elever att det är viktigt att de 

kommer till henne och frågar om det är något i de skriftliga kommentarerna de inte förstår 

eller om de inte håller med om bedömningen. Eleverna på Saffranskolan anser inte att det är 

någon idé att ta upp sådana frågor med sin lärare. 

Elev Saffranskolan: Även om man såhär försökt sitt bästa så kanske hon skriver nåt såhär negativt. 

Intervjuare: Mmm… Brukar ni prata med henne då? 

Elev: Nej 

Intervjuare: Är det för att ni tycker att ni inte vill prata med henne om det eller att det inte spelar så stor 
roll? 

Elev: Men hon tycker ju som hon tycker, man kan ju inte ändra på det. 
 

Sara upplever att eleverna har lättare att ta till sig den muntliga responsen, att den ger mer. 

Hon upplever att den skriftliga responsen blir mer som en bekräftelse och ett betyg för 

eleverna, medan den muntliga responsen verkligen hjälper eleverna framåt i skrivandet. 

Alla elever vi har talat med fokuserar dock mer på den skriftliga responsen. Några tycker 

till och med att den muntliga responsen de får efter att skrivuppgiften är färdig är besvärande.  

Elev Kanelskolan: Man kan bli lite så här skraj när hon kommer och ”du jag måste prata med dig” och så 
säger hon så här ”jaa, du, din deckare var ju ganska bra men du borde träna mer” sådär. 

Detta är dock inte den vanliga uppfattningen bland de elever vi har talat med, men de flesta 

känner ändå att den skriftliga responsen är att föredra.  

Något annat som Karin poängterar är vikten av att få eleverna att förstå att det är skillnad 

på det innehållsliga och det formella. 

Karin: …att man talar om för ungar att det här att kunna berätta en historia och att kunna ha något att 
berätta det är personligheten, sen punkt och stor bokstav och styckeindelning och planering, det är 
formella kunskaper, det kan alla lära sig, det går fort eller långsamt. Men det här andra, det som kommer 
inifrån, det får man ju inte kränka, det måste man respektera. Och få dom att dela på det, så att jag kan gå 
hårt åt den killen, det är ofta killar, som inte kan skriva formellt riktigt, kunna gå hårt åt det utan att gå på 
historien. Det upplever jag är lite hemligheten. 

5.2.3 Kamratrespons 
Alla lärarna i undersökningen arbetar även med kamratrespons på olika sätt. På Kanelskolan 

är kamratresponsen ganska central i skrivarbetet. Eleverna är vana vid att låta kamraterna läsa 
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vad de skrivit och de tar spontant hjälp av varandra när de arbetar med sina texter. Till 

exempel har de hela tiden möjlighet att gå ut ur klassrummet för att i lugn och ro läsa sin text 

för en kompis och få feedback på den. 

De elever vi talat med har alla provat på att ge respons till varandra. De flesta ställer sig 

positiva till det. Endast några av eleverna ville inte hålla på med kamratrespons. En elev 

motiverade det med att hon inte ville att någon annan skulle läsa hennes text.  

Även om eleverna är positiva till kamratrespons och tycker att det är ett bra arbetssätt, så är 

det ändå så att lärarens kommentarer väger tyngst. Samtidigt är det ju ofta så att 

kamratresponsen föregår inlämnandet av texten till läraren och eleverna uppskattar att de kan 

få hjälp med sin text innan de lämnar den till läraren. Vi uppmärksammade också under 

klassrumsobservationerna att vissa av eleverna ville att kompisarna skulle läsa igenom det de 

skrivit med jämna mellanrum. Ida berättade också att eleverna efter att ha fått prova på 

kamratrespons en gång spontant har fortsatt med det under andra uppgifter. Detta bekräftas 

även av eleverna under intervjun.  

Intervjuare: Får ni ge varandra respons? 

Elev Ingefärskolan: Mmm 

Elev Ingefärskolan: Ja, på förra uppgiften 

Intervjuare: Hur gjorde ni då? 

Elev: Då satt vi i små grupper […] och läste varandras […] och gav råd. 

Intervjuare: Hur tyckte ni det funkade? 

Elev: Bra […] 

Intervjuare: Kände ni att ni kunde så här säga vad ni tyckte om varandras texter? 

Elev: Njaa, det tror jag väl. 

Elev: Det beror på vem man snackar med. […] 

Intervjuare: Men hade ni nytta av de tipsen och råden ni gav varandra? 

Elev: Ja, det tyckte jag. 

Elev: Ja, då kan man ändra det som var fel tills hon skulle säga nåt. […] 

Intervjuare: Skulle ni vilja arbeta mer på det sättet? Och läsa varandras texter? 

Elev: Det gör man ofta tycker jag […] Ja, man sitter med kompisarna och arbetar tillsammans. 
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5.2.4 Hur tar eleverna till sig respons? 
När lärarna har lämnat tillbaks elevernas texter med respons så skiljer sig arbetet lite åt. Karin 

är noga med att eleverna verkligen läser igenom de kommentarer de fått och frågar om det är 

något de inte förstår eller om de anser sig orättvist bedömda. Hon vill också att de läser 

varandras kommentarer, dels för att de skall se att hon inte skriver samma till alla och dels för 

att de lär sig av att se hur de andras texter har blivit bedömda. Eleverna får också sitta i små 

grupper och diskutera sin skrivprocess och hur de har upplevt skrivandet. Karin upplever att 

eleverna verkligen uppskattar de kommentarer hon ger eleverna och hon ser också att eleverna 

utvecklas i sitt skrivande med hjälp av dem. 

Intervjuare: Du märker att de liksom använder det du skriver?  

Karin: O ja, ja, det ser jag ju. För att i sjuan var det ju många av de här pojkarna som knappt skrev 
nånting. 

 

De andra lärarna är mer osäkra på om eleverna tar till sig det de skrivit och tänker på det nästa 

gång de skriver. Uppfattningen är att de elever som är ambitiösa och vill framåt i sitt 

skrivande tar responsen på större allvar, medan de andra mest är intresserade av det betyg de 

fått på uppgiften. 

Intervjuare: Tror du att dom använder, tittar på dina kommentarer och använder dom och kommer ihåg 
dom till nästa gång? 

Ida: Det är nog hälften hälften, just dom som nöjer sig med godkänt och som får godkänt tar väl kanske 
inte till sig på samma sätt, min respons. Dom som är väldigt medvetna och strävar efter högre betyg gör 
det, dom är väldigt medvetna och tar till sig, det märks. 

 
Ida berättar också om att det är de ambitiösa eleverna som kommer efter lektionens slut och 

vill ha mer kommentarer kring det de skrivit. Då brukar hon sätta sig ner och tala med dem. 

Hon känner ändå att det är med de skriftliga kommentarerna som hon når ut till alla elever, att 

det är med dem hon kan förankra sin respons eftersom det är upp till eleverna själva att söka 

den muntliga responsen genom att gå till henne och be om kommentarer.  

När vi pratar med eleverna om hur de tar till sig responsen menar eleverna på 

Saffranskolan att de inte direkt kommer ihåg mellan gångerna vad de fick för kommentarer 

vid förra uppgiften. Eleverna från de båda andra grupperna menar att de kommer ihåg 

kommentarerna och försöker använda dem i skrivandet. En elev säger att lärarens 

kommentarer ”går in direkt och så sätter det sig där” och en annan tycker att det är klart att 

man har kommentarerna i bakhuvudet när man påbörjar nästa skrivuppgift. De säger också att 

det både är de positiva och de negativa kommentarerna man kommer ihåg. 
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Sara skriver i sina anteckningar vad hon kommenterat i elevernas texter så att hon kan se 

om felen upprepar sig. I så fall kan hon poängtera det igen och hoppas att eleven tar till sig 

informationen. När hon under samtalet funderar kommer hon fram till att det vore bra om 

eleverna tittade tillbaka på sina gamla texter och gick igenom de kommentarer de fått inför en 

ny skrivuppgift.  

Sara: Ja, det bästa skulle väl till exempel va om de hade skrivit en text då, så att de hade den kvar när de 
skrev nästa text då och tittade på vad det var jag hade skrivit att jag ville att de skulle tänka på. 

Intervjuare: Mmm 

Sara: Att dom plockade fram det. [...] visste man att det sparades att eleverna kunde använda det nästa 
gång då kanske man skrev lite till ändå i den skriftliga responsen. [...] det är ju dit man vill komma 
egentligen, det är ju att de ska kunna titta på sina egna texter. Och se dom om man säger ur andra 
betraktares ögon ett tag och inte bara själva liksom.  

5.3 Skrivutveckling 
Det andra temat vi valt att studera närmare är lärares och elevers syn på skrivutveckling. 

Responsen är en del av arbetet med att utveckla elevers skrivande och det övergripande 

arbetet med skrivande blir därför centralt för denna undersökning. 

5.3.1 Tankar om skrivutveckling 
För att eleverna skall utvecklas i sitt skrivande använder sig alla lärarna av skriftlig och 

muntlig respons på de texter eleverna producerar. Alla tre lärarna anser att deras elever skriver 

mycket, inte bara i svenskan utan även i andra ämnen. Den skrivträning som förekommer 

inom svenskämnet ser dock lite olika ut när man jämför de tre klasserna. Karin arbetar mycket 

med uppsatser. Eleverna skriver två större uppsatser varje termin. De får ämnena ungefär en 

vecka innan och sen skall uppsatsen skrivas under en lektion. Dessutom har klassen varje 

termin någon större skrivuppgift som löper över flera veckor. Den här terminen har den 

uppgiften bestått i att skriva en deckare, något eleverna tyckte var roligt. Förra året skrev de 

en saga. 

Ida arbetar med ett par större skrivuppgifter under terminen. Klassen arbetar med olika 

teman som avslutas med en skrivuppgift. Dessa skrivuppgifter omfattar olika texttyper så att 

eleverna får övning i att skriva olika sorters texter. 

Eleverna tycker mycket om att få skriva berättelser, fantasihistorier och sagor. Flera av 

dem menar att det är lättast att producera. En del elever tycker att de borde öva sig i att skriva 
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fler texttyper medan andra är nöjda som det är och uppskattar att de får tillfälle att låta 

fantasin flöda.  

Elev Kanelskolan: Hon vill ju bara få oss att tänka liksom… att vi ska komma på snabbt vad vi ska skriva 
om. Vi får ett papper på lektion som vi gör nu […] så ska man komma på direkt vad man ska skriva. Man 
ska inte tänka på vad man ska skriva man ska bara låta det gå.  

Att elevernas fantasi påverkar de narrativa texterna kan tyckas självklart. Alla lärarna är 

medvetna om problemet med att elevernas fantasi varierar, men de hanterar det lite olika. Sara 

menar att det bara är så att elever har olika mycket fantasi, medan Karin menar att även 

fantasin går att öva upp.  

Karin: Det tränar vi. Jag menar, du sitter i en bänk. Vad är det som skulle kunna hända här nu? Det skulle 
kunna sticka upp en blå ko där, eller du skulle kunna få en knuff från din bänkgranne, då får vi en annan 
historia. Den blåa kon bli en historia, ljuset slocknar, det kommer ett otäckt isande ljud, då har vi en 
annan historia. Så jag utgår från, och så tar jag bar såna där enkla, enkla exempel. Blåa kossor och sånt. 

Att dessa elever nu i 8:an hade blivit vana berättare märktes tydligt under den lektion vi när de 

hade stafettskrivning. Berättelserna var många gånger fantasifulla men också 

sammanhängande. Eleverna har lärt sig att urskilja genrer men också våga skriva utan att 

fundera över vad någon annan skall tycka. Den respons de sedan gav varandra vid 

uppläsningen var idel uppmuntran. 

Under elevintervjun på Ingefärskolan talade vi med eleverna om vilka texttyper de trodde 

att de skulle ha nytta av på gymnasiet. Den texttyp de nämnde då var uppsats. De tyckte inte 

att de hade fått tillräcklig övning i att skriva just uppsats. Vad de menade kännetecknade en 

uppsats framkom inte under samtalet. 

Sara introducerar en för eleverna ny texttyp under den lektion vi observerar klassen. De 

skall skriva en rapport om hur de upplevt sin prao. 

5.3.2 Mottagarmedvetenhet  
Sara arbetar med olika slags texter. Hon vill undvika att eleverna bara får öva sig i narrativt 

skrivande, utan arbetar mot kursplanens mål att kunna reflektera och dra slutsatser i sitt 

skrivande. Dessa elever fick till exempel skriva om sin prao i rapportform istället för att bara 

berätta rakt upp och ner om sina upplevelser. Det var första gången de skrev denna typ av 

rapport och läraren hade en genomgång med eleverna innan de började samt gav dem 

stencilmaterial med exempel på hur en rapport kan struktureras samt vad som skulle ingå i 

deras rapport. För att få eleverna att öva på att skriva för andra mottagare och för att få rätt stil 

på uppgiften, instruerade Sara dem att tänka sig att deras texter skulle publiceras i en skrift. I 

denna skrift skulle ungdomar redogöra för sina praoupplevelser för att andra elever skulle 
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kunna läsa om olika praoplatser. Eleverna genomskådade dock detta försök att skapa en annan 

mottagare och skrev för läraren som vanligt. 

Elev Saffranskolan: Ja, jo, men man tänker ju inte på att dom ska läsa, man tänker fortfarande på att hon 
kommer läsa det. 

Intervjuare: Ja, för att det är hon som ska rätta det? 

Elev: Ja 

Intervjuare: Så det spelar egentligen inte så jättestor roll? 

Elev: Nä 

Intervjuare: Om hon skulle säga att, att ni skulle skriva nånting för att det här ska dom andra i klassen 
också läsa eller så, skulle det bli annorlunda då? 

Elev: Ja […] Alltså för när man skriver till henne så kanske man tar i lite mer så här… 
 

Eleverna själva ansåg att detta med rapportskrivande var besvärligt eftersom de inte gjort det 

förut och en elev på Saffranskolan sa ”Hon komplicerar ihop allting tycker jag.”. De andra 

eleverna som var med under intervjun höll med henne. Vi kunde se en del liknande tendenser 

från andra elever under vår tid i klassrummet då de fick information om uppgiften samt satte 

igång med sitt skrivande. Flera av eleverna frågade upprepade gånger om hjälp, undrade hur 

de skulle börja, vad de skulle skriva. När de sedan kommit igång med sitt skrivande ville de 

upprepade gånger få klartecken från läraren att de var på rätt väg och att det de skrivit var 

okej. 

5.3.3 Motivation för att främja skrivande 
Karin har lite olika knep för att få eleverna att komma igång med sitt skrivande i sjuan. Det 

hon ser som det stora problemet är att vissa elever inte har ord, utan bara kan åstadkomma 

fåtal rader. Då har hon olika övningar som hon arbetar med. Till exempel kan hon säga ”Ni 

måste röra pennan på papperet hela tiden i två minuter, jag tar tiden. Kommer ni inte på något 

att skriva så skriver ni bla bla bla.” Sedan skriver hon på dator ut det de har skrivit så att hela 

klassen får läsa och se att det är mycket som är bra. En annan övning är att de skall skriva om 

olika rubriker som döden eller ångest eller så. I sjuan arbetar hon dessutom mycket med 

stafettskrivningar där man tillsammans i små grupper skriver berättelser. De olika grupperna 

skall skriva sina berättelser kring olika teman och man måste försöka få texterna att hänga 

ihop. De här berättelserna läses också upp för klassen. För att ytterligare stimulera elevernas 

skrivande integrerar denna lärare även litteratur. Eleverna får läsa olika skönlitterära böcker 

som de antingen själva väljer eller läraren väljer åt dem. Hon upplever tydligt att eleverna blir 



  34 
 

inspirerade av det de läser och att de skrivsvaga eleverna kommer igång lättare med sitt 

skrivande när de läser skönlitteratur. 

5.3.4 Tidsaspekten 
Som så ofta i en lärares vardag handlar en del av verksamheten om hur mycket tid arbetet tar. 

Att ge elever respons på texter är önskvärt, men kanske inte alltid möjligt ur tidssynpunkt och 

lärarna återkommer ofta till vilken tid arbetet tar. Sara berättar att hon tidigare arbetat mycket 

med elevrespons, men inte känner att hon har tid med det längre. Hon menar även att hon inte 

märker någon skillnad på elevernas skrivutveckling nu när hon inte arbetar på detta sätt. Hon 

tror att det kan bero på att de idag skriver så pass mycket även i andra ämnen att de får 

tillräcklig skrivträning ändå. 

Sara: …frågan är ju om de vart nå bättre skribenter än dom är idag när jag upplever att jag har mycket 
mindre tid och att de inte får lika mycket respons. Jag kan inte påstå att jag kan säga ”ja, de blev mycket 
bättre, det var mycket högre kvalité då” det är jag inte säker på faktiskt. Jag upplever att de skriver mer 
idag i andra ämnen också, att de får mycket skrivträning. 

Karin betonar vikten av att inte ha för många klasser i svenska samtidigt, eftersom det tar så 

pass lång tid att läsa och kommentera det eleverna lämnar in. Hon talar även om att det 

visserligen tar väldigt mycket tid att närläsa elevernas texter och sedan skriva kommentarer 

till dessa, men att hon får igen det med ränta genom att eleverna tycker att det är så roligt att 

skriva ”både pojkarna och flickorna säger ’Kan vi inte få skriva uppsats?’” 

6 Diskussion 

I detta avsnitt har vi analyserat informanternas svar och jämfört dem med vår tidigare 

forskning och teori. De resultat vi fått fram i vår undersökning har gjort att vårt fokus 

förskjutits något från att mest behandla den respons lärare ger till att nu mer vara inriktat på 

elevernas skrivutveckling. Responsen är en del av det skrivutvecklande arbetet och därför 

kom intervjuerna mycket att behandla hela det skrivutvecklande arbetet. 
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6.1 Skrivutveckling 
Alla lärarna menar att deras elever skriver mycket både i svenskan och i andra ämnen och att 

det bidrar till deras skrivutveckling. Självklart är det viktigt att skriva mycket för att 

utvecklas, men vi tror att det fokuserade arbetet med skrivning man kan bedriva i 

svenskämnet mer än annat skolskrivande kan främja elevernas utveckling till att bli 

reflekterande och medvetna skribenter. 

6.1.1 Att utvecklas för framtiden 
Något vi fann intressant var att eleverna på Ingefärskolan trodde att den texttyp de skulle ha 

mest användning av på gymnasiet var uppsats. De tyckte inte heller att de hade fått tillräcklig 

övning i att skriva denna typ av text. Frågan är dock vad dessa elever anser att en uppsats är. 

Vi upplever att en uppsats kan vara i stort sett vilken texttyp som helst och att det bara är i 

skolans värld man använder begreppet uppsats. Den text eleverna på Ingefärskolan skrev när 

vi gjorde vår klassrumsobservation där skulle mycket väl kunna kallas just uppsats, men 

läraren hade valt att vara mer tydlig i sina instruktioner. Svedner (1999, s. 132) varnar för just 

detta och menar att själva begreppet uppsats kan vara allt för vagt för eleverna att greppa. Det 

är viktigt att eleverna innan skrivandets början är medvetna om vilken texttyp de ska arbeta 

med och vad som förväntas av dem. Svedner menar också att det sen är viktigt att lärarens 

kommentarer utgår från den texttyp som är aktuell. Genom att be eleverna skriva uppsats ges 

de ett uppdrag där det är långt ifrån självklart hur texten ska utformas. Detta ser vi exempel på 

i Kanelskolans klass. De eleverna skriver uppsats ungefär två gånger varje termin. De får ett 

ämne i förväg och har tid på sig att fundera på vad de skall skriva om. De texter de skriver 

kallas alla för uppsats, men skiljer sig åt texttypsmässigt. Eleverna tycks inte vara medvetna 

om vad för texttyp de skrivit, utan använder begreppet uppsats.  

På Saffranskolan fick eleverna för första gången bekanta sig med texttypen rapport. Sara 

var tydlig i sina instruktioner om hur man skriver en rapport. Eleverna visade upp ett visst 

motstånd vilket vi uppfattade berodde på att de kände sig osäkra på hur de skulle gå till väga. 

Däremot uppfattade vi att de fick något motsägelsefulla instruktioner för hur en rapport skall 

utformas. Sara gav eleverna olika förslag på inledningar som alla var mer eller mindre 

narrativa. Det stod också i instruktionen att rapporten skulle utgå ifrån upplevelser, tankar och 

känslor.  

Att arbeta med olika texttyper anser vi vara en del i det skrivutvecklande arbetet. På 

Saffranskolan och Ingefärskolan arbetar lärarna aktivt med att presentera olika texttyper av 
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eleverna, vilket ibland stöter på ett visst motstånd bland eleverna. Karin däremot arbetar mest 

med narrativa texter, mycket för att hon tycker att det är tråkigt att rätta mer formella texter. 

Hon är dock medveten om att hon kanske borde arbeta mer med olika typer av texter. Hennes 

elever producerar ändå även utredande och argumenterande texter när de skriver uppsats, men 

vi vet inte om de själva är medvetna om skillnaderna mellan de olika sätten att framställa text 

eller vad de har för olika kriterier. 

När vi jämför de tre skolorna ser vi att arbetet med olika texttyper skiljer sig åt. Alla 

klasserna förbereds för de skrivuppgifter som kommer på gymnasiet, men lärarna använder 

olika begrepp när nya skrivuppgifter introduceras. Vi tror att eleverna på Ingefärskolan 

kommer att vara lika förberedda som de andra eleverna fast de själva upplever att de inte fått 

tillräcklig träning i att skriva uppsats. Samtidigt tror vi att det skulle underlätta för eleverna 

om lärarna var tydligare med att tala om vilka olika texttyper de kommer att möta på 

gymnasiet och att det kanske inte främst är uppsatser. 

 

6.1.2 Vem skriver eleven för? 
Sara försöker i rapportskrivandet att få eleverna att skriva till en tänkt mottagare. Eleverna 

genomskådar detta försök till förändring av mottagare och säger att det inte spelar så stor roll 

eftersom de vet att det är läraren som skall läsa och bedöma deras texter. Även om det hade 

varit sant att deras texter skulle läsas av en annan mottagare än Sara hade det nog inte spelat 

så stor roll eftersom det ändå hade varit Sara som, i egenskap av deras lärare, hade rättat och 

bedömt texten. Det spelar därför inte så stor roll om någon annan har åsikter om elevens text 

eftersom dessa åsikter inte påverkar lärarens rättning, och det är den som i slutändan är den 

viktigaste. Detta är något som Hoel (1995, s. 757f) tar upp. Hon menar sig se att den respons 

som elever kan ge varandra inte alltid har ett samband med en respons läraren ger. Oavsett 

vilka fler än läraren som läser och bedömer en text är det till syvende och sist lärarens 

bedömning som är den viktiga. Det är alltså för läraren som eleven skriver. Igland (2003, s. 

256) talar om att det inom processkrivande är viktigt att eleven äger sin text och får bestämma 

hur den ska se ut. Hon ser dock det uppenbara problemet med att en lärare ska bedöma texten. 

Om eleven valt att inte följa det ändringsförslag som läraren har gett kan eleven riskera att få 

en sämre bedömning. 

Vi tror att det är svårt för lärare att hitta andra mottagare än sig själv för elevernas texter. 

Eleverna på Kanelskolan tycker visserligen om att läsa och ta del av varandras texter, men de 
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är också fullt medvetna om att det är lärarens kommentarer som väger tyngst. Karin har dock 

arbetat med att få eleverna att se fler mottagare än hon själv, vilket vi finner positivt.  

6.1.3 Att motivera sina elever 
Karin talar om hur svårt det kan vara att få en del elever att börja skriva längre texter eftersom 

hon upplever att de saknar ord. Deras skrivutveckling har inte kommit igång på allvar och hon 

får kämpa ganska hårt med vissa elever för att få dem att börja skriva. I början kan de få 

skriva nonsens på papper för att bara röra pennan och med tiden får dessa elever upp ögonen 

för det skrivna ordet. För att ytterligare hjälpa till brukar Karin läsa elevernas texter för de 

andra i klassen för att inspirera och visa på att det faktiskt går att skapa roliga och intressanta 

texter. Som sagts ovan finner eleverna detta mycket roande. Karin upplever också att många 

elever blir inspirerade av att läsa skönlitteratur vilket hon också märker i dessa elevers sätt att 

skriva texter. Hoel (1995) menar att ett sätt att motivera och inspirera eleverna är att låta dem 

ta del av varandras texter. Genom att också tala med varandra om sin skrivprocess får 

eleverna upp ögonen för hur deras klasskamrater har det. De kan få se att det rör sig om en 

process som inte är lätt för någon. När de får ta del av varandras erfarenheter får de tips och 

idéer men också möjlighet att sätta ord på sina egna tankar vilket förhoppningsvis underlättar 

deras skrivprocess och motiverar dem i sitt skrivande. Strömquist tar också upp det faktum att 

många elever idag ser skrivande som en rak process där man skriver en text och sedan lämnar 

in den för bedömning. Den process som föregår hos vana skribenter uppmärksammas inte och 

eleverna kan därför uppleva skrivande som något besvärligt och ouppnåeligt eftersom de inte 

är medvetna om att vana skribenter inte skriver klart en text på första försöket (Strömquist 

1993, s.15). 

Karin är den av lärarna som har arbetat längst med svenskämnet och vi upplever att hon är 

den som har flest knep med sig när det gäller att få igång elever vad gäller skrivning. Hon för 

in skönlitteraturen i undervisningen på ett sätt som tycks engagera eleverna. Hon involverar 

dessutom eleverna i varandras skrivande redan från början, vilket leder till att de inte räds läsa 

sina texter för varandra. Vi tror att detta inte förekommer på så många ställen i 

undervisningssammanhang eftersom det kräver mycket tid och engagemang av läraren. 

Engagemanget må finnas hos de flesta lärare men vi upplever att läraren ofta känner att tiden 

inte räcker till. 
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6.1.4 Att främja en skrivande miljö 
De skillnader vi märkt i hur eleverna agerar i klassrummen kan, som vi tidigare nämnt, bero 

mycket på hur förtrogna de är med den typ av skriuppgift de fått och hur långt de kommit med 

skrivandet. Att det i början är lite rörigt i klassrummet på Saffranskolan kan alltså bero på att 

eleverna känner sig osäkra på vad det är som förväntas av dem. Vi tror dock att en del av 

klassrumsklimatet påverkas av läraren och det arbete hon lägger ner på att få klassen att 

interagera med varandra som en grupp. Att som elev befinna sig i en miljö där det man skriver 

ses och respekteras av de andra och att man vågar visa vad man skriver tror vi stimulerar 

skrivutvecklingen. Eleverna på Kanelskolan säger till exempel i intervjun att de litar på 

varandra och är kompisar. De vet att det inte är okej att kommentera de andras texter 

nedvärderande och Karin argumenterar för varför de inte får göra det. Hoel (2001) talar om 

vikten av att skapa ett gynnsamt klassrumsklimat där eleverna känner sig trygga (s. 182ff). Av 

de klasser vi besökt var två nya från förra läsåret medan den tredje gått hela grundskolan 

tillsammans. Detta skapar olika förutsättningar för hur väl eleverna känner varandra men man 

kan också, menar Hoel, arbeta aktivt med att skapa ett klimat där elevernas olika erfarenheter 

och förväntningar får plats. Den sociala kompetensen hos eleverna spelar en stor roll när det 

handlar om processkrivande och att ta till sig och ge respons (Hoel 1995, s. 761). 

På Ingefärskolan är klassen uppdelad på två olika klassrum och det är därför svårt att se 

hur de fungerar som stor grupp. Dessutom har Ida bara undervisat i klassen en termin och inte 

på samma sätt som de andra lärarna kunnat påverka klimatet i klassen.  

 

6.2 Att få gehör för sitt arbete 
Alla de lärare som deltagit i vår undersökning ger någon form av respons på de texter 

eleverna skriver i svenskämnet. De ger både muntlig respons, framförallt under själva 

skrivarbetet, och skriftlig respons när arbetet är avslutat. Detta stämmer med Svedners 

resonemang om att respons är en förutsättning för skrivutveckling (1999, 134). Däremot är det 

ingen av lärarna som ger skriftlig respons på utkast till texter, vilket skulle hjälpa eleverna i 

deras skrivutveckling. Fokus är fortfarande på den färdiga produkten och det är även den som 

bedöms, inte processen. Även eleverna fokuserar på den färdiga produkten och betyget och 

inte skrivutvecklingen. Detta märks också i skillnaden mellan muntlig och skriftlig respons, 

där lärarna ofta finner den muntliga responsen mest effektiv, medan eleverna tycker bäst om 

den skriftliga som ger ett omdöme om texten. Detta anser vi visar att elever och lärare inte har 
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samma mål med skrivandet och responsen. Det kan också ha att göra med att den muntliga 

responsen kommer under själva skrivarbetet och då är mer direkt användbar än den skriftliga 

som alltid kommer när skrivarbetet redan är avslutat från elevens sida. 

Enligt den tidigare forskningen (t.ex. Svedner 1999, s. 134) skall kommentarerna till 

texterna röra både innehållet och det formella. De lärare vi intervjuat gör alla detta, men Sara 

menar att det kan vara svårt att kommentera innehållet utan att värdera det och därmed riskera 

att såra eleverna. Karin har försökt lösa problemet genom att göra tydligt för eleverna att det 

är texten och inte eleven som bedöms. Till exempel sätter hon olika betyg på språk och 

innehåll. 

Vi tror att det kan vara svårt att ge respons på innehållet men att det samtidigt måste till för 

att eleven skall utvecklas i sitt skrivande. Eleverna är i en ganska känslig ålder och mycket av 

det de skriver är troligtvis av personlig karaktär. Samtidigt kommenteras ju sällan själva 

innehållet utan mer hur man presenterar det.  

Ida skriver sin respons utifrån de kriterier hon gett eleverna innan skrivarbetet har 

påbörjats. Kriterierna gäller hur skrivuppgiften skall se ut och vad som krävs för att uppnå de 

olika betygen. Hon skriver alltså en vad Hoel kallar kriteriebaserad respons (1995, s. 215ff). 

Karin använder ett siffersystem när hon bedömer sina elevers texter. Hon menar att 

systemet inte går att direkt översätta till det vanliga betygssystemet, men eftersom det ändå är 

ett fast system med siffror från 1 till 10 så menar vi att det ändå är jämförbart. Skillnaden är 

att det är fler steg än det vanliga betygssystemet. Även eleverna vet vad de olika siffrorna står 

för. Vi anser dock att det är positivt att Karin ger olika omdömen på innehåll och form så att 

en bra historia inte blir neddömd av ett sämre språk. Att få en siffra i omdöme skapar en slags 

trygghet hos eleverna och de vet vad den står för. 

6.3 Muntlig eller skriftlig respons? 
Lärarna i denna undersökning använder sig framförallt av skriftlig respons på elevtexter. 

Under själva skrivarbetet är det dock den muntliga responsen som dominerar. Den muntliga 

och skriftliga responsen kan dock egentligen inte jämföras eftersom det fokuserar på olika 

delprocesser i elevens skrivande. När läraren ger muntlig respons arbetar eleven allt som 

oftast med texten medan den skriftliga responsen kommer efteråt, när texten är färdigskriven 

och inlämnad för bedömning. Således uppfattar eleven dessa responser på olika sätt. Att de 

lärare vi talat med uppfattar den muntliga responsen som mest effektiv är enligt vår mening 

för att de får en direkt reaktion på det de säger. De kan se om eleven förstått och hängt med i 
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deras resonemang vilket är svårare vid den skriftliga responsen. Språket är, åtminstone enligt 

den sociokulturella teorin, ett av våra viktigaste redskap och Säljö menar att skriftspråket har 

en betydande roll för vårt lärande (2000, s. 157). Därför är det viktigt att eleven förstår vad 

läraren menar, annars riskerar hon att, som Igland påpekar, gå miste om den kunskapen 

läraren förmedlar för att hon inte har lyckats ta den till sig (2001, s. 258). Undersökningar (se 

Igland 2001) visar att lärarna ibland talar på ett sådant sätt att informationen inte når fram till 

eleven. Genom att anpassa sitt språk kan eleven ta till sig responsen och därmed utvecklas i 

sitt skrivande. När eleven tar del av och framför allt tar till sig lärarens råd utvidgar de sin 

närmaste utvecklingszon. För att göra detta krävs dock att eleven efter att ha tagit till sig 

responsen även omsätter den i praktiken.  

Alla elever har provat på att arbeta med kamratrespons. Det är dock ingen av klasserna 

som har kamratresponsen som en central del i skrivarbetet. På Kanelskolan och Ingefärskolan 

tar eleverna själva initiativ till att sitta i mindre grupper och läsa varandras texter innan man 

lämnar in dem till läraren. På Saffranskolan, där man inte arbetat så mycket med 

kamratrespons, är det en av de intervjuade eleverna som uttrycker att hon inte vill att någon 

annan än läraren skall läsa de texter hon skriver. Detta tror vi beror just på att man inte arbetat 

så mycket med kamratrespons. Eleverna är inte vana vid att någon annan skall läsa det de har 

skrivit. Att eleverna inte vill att någon annan skall läsa det de har skrivit tror vi också kan bero 

på att innehållet kan vara personligt och därmed känsligt. Hoel (1995, s. 182ff) menar att det 

är viktigt att ta hänsyn till dessa aspekter av skrivandet och inse att elevernas texter ibland är 

så pass privata att de inte vill läsa upp dem och diskutera dem med sina klasskamrater. De 

elever som spontant använder sig av kamratrespons gör det mycket för att de skall kunna rätta 

till saker som blivit fel eller verkar konstigt innan de lämnar texten till läraren. Här ser Hoel 

(1995, s. 757ff) både för- och nackdelar. Det finns en poäng med att låta eleverna läsa 

varandras texter och kommentera dem eftersom de ibland kan säga sånt som läraren inte 

skulle kunna på grund av sin roll som lärare. Å andra sidan kan elevernas respons ibland gå 

stick i stäv med lärarens kommentarer vilket kan leda till problem för eleven eftersom det är 

läraren som gör den slutliga bedömningen. 

 

6.3.1 Hur tar eleverna till sig respons? 
Eleverna säger att de läser och tar till sig den skriftliga responsen. Hur mycket som fastnar är 

dock svårt att veta eftersom eleverna inte alltid är aktivt medvetna om sin egen 

skrivutveckling. Troligtvis utvecklas eleverna men det kan ta ett tag innan det syns och innan 
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de själva märker att de gör framsteg, något som Igland (2003, s. 270) också påpekar. Många 

av eleverna säger dock att de inte kommer ihåg de kommentarer de fått på sin förra 

skrivuppgift när de skall börja på en ny.  

Det eleverna tar till sig varierar i stor grad, något som både lärare och elever påpekar. De 

elever vi talat med säger att de läser igenom de skriftliga kommentarer som deras lärare ger 

dem. De konstaterar dock att de inte alltid lägger på minnet det läraren kommenterar. De har 

därför inte alltid detta i åtanke när de skall skriva på nytt. Vi tror dock att eleverna ändå så 

småningom lär sig och utvecklas i sin skrivutveckling men att det tar längre tid, något som 

också Igland (2003, s. 268ff) ger stöd för. 

Ida talar också om att det är svårt att veta om eleverna verkligen tar till sig den respons hon 

ger. De ambitiösa eleverna tycker hon dock tar till sig och använder sig av hennes 

kommentarer. Vi känner igen detta mönster från vår egen verksamhetsförlagda utbildning där 

de ambitiösa eleverna ofta ser till att få veta vad som är bra och vad som är mindre bra; allt 

för att bli bättre och få ett större erkännande.  

Karin arbetar omsorgsfullt med att förankra responsen hos eleverna. De får läsa sina egna 

och varandras samt diskutera hennes kommentarer och sin skrivprocess. Dessa elever ansåg 

också att de till stor del använde sig av hennes kommentarer i nästkommande skrivuppgift. 

Hon tyckte sig också se att eleverna utvecklades med hjälp av den respons hon ger. Genom att 

så grundligt arbeta med elevernas texter efter att hon rättat och kommenterat dem anser vi att 

dessa elever verkligen tar till sig och bearbetar responsen. Vi anser att detta arbetssätt är 

fruktbart och till viss del utvecklande för eleverna, även om det inte stämmer riktigt med de 

studier som amerikanska forskare genomfört (Bergman-Claeson 2000, s. 11). Deras studier 

visar att det inte är säkert att eleverna kommer ihåg det läraren skriftligt har kommenterat på 

tidigare arbete, det beror på vad och hur det har kommenterats. För att utveckla elevens 

skrivande är det istället mer fruktbart att ge respons under arbetets gång, och då gärna i 

muntlig form. Att eleverna på Kanelskolan upplever att de tar till sig de skriftliga 

kommentarer Karin ger beror troligen på att de både läser och talar om det. På så sätt har de 

större möjlighet att förankra det i sig själva.  

Att både lärare och elever menar att lärarkommentarerna inte alltid fastnar hos eleverna 

och ger resultat i nästkommande skrivuppgift tror vi har att göra med att kommentarerna ges 

på, en från elevernas sida, avslutad skrivuppgift. Om kommentarerna ges under skrivningens 

gång är möjligheten för eleven att ta till sig och använda sig av kommentaren större, något 

som även den forskning vi tagit del av ger stöd för (t.ex. Svedner 1999, s. 134, Igland 2003, s. 

243). 
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Vi har också upplevt att eleverna tar till sig responsen mer som en bedömning på det arbete 

de gjort istället för som en hjälp för dem att bli bättre skribenter. Även detta tror vi kan ha att 

göra med att kommentarerna kommer på den avslutade skrivuppgiften.  

6.4 Tidsaspekten 
Detta med tidsbristen är något som även den tidigare forskningen har tagit upp (Svedner 1999, 

s. 134). Igland (2003, s. 268) ställer frågan om det verkligen är värt att lägga ner så mycket tid 

på att kommentera elevernas texter. Hon menar att det är det, för även om man inte ser effekt 

på en gång sätts en långsiktig process igång och på lång sikt kan man se att eleven utvecklas i 

sitt skrivande.  

Alla lärarna är överens om att det tar mycket tid att arbeta med respons på elevtexter, vilket 

sätt man än väljer att göra det på. Vi finner det intressant att Sara, som tidigare arbetat mycket 

med elevrespons, inte kan se någon skillnad på elevernas skrivkompetens nu när hon inte 

längre anser sig ha tid att arbeta på detta sätt. Hon menar dock att hon förmodligen skulle 

skriva mer i kommentarerna och lägga ner mer tid på dem om hon visste att eleverna 

verkligen läste dem och tog dem till sig. 

Karin menar att hon har igen det arbete hon lägger ner på kommentarerna genom att 

hennes elever tycker att det är roligt att skriva och dessutom skriver bra. Hon anser att 

elevernas skrivglädje mycket beror på de kommentarer hon skriver, men säger även att hon 

tror att eleverna inspireras mycket av varandra. I hennes klass är det normalt att vara en 

skrivande människa och ingen vill känna sig onormal. Under klassrumsobservationen lade vi 

också märke till att Karins elever verkade mer motiverade att skriva än vad eleverna i de 

andra klasserna gjorde.  

Att känna sig osäker på om eleverna läser de kommentarer man skriver tror vi kan leda till 

att man inte skriver så mycket som man annars gjort. Att lägga ner dyrbar tid på att skriva 

kommentarer till elever som inte tar dem till sig kan kännas bortkastat. Att mer aktivt få 

eleverna att arbeta med responsen tar även det tid och det blir nog ofta en fråga om vad man 

prioriterar. Om man lägger ner mycket tid på respons på varje enskild skrivuppgift hinner man 

kanske inte skriva lika mycket. Å andra sidan kanske det skrivande man hinner får högre 

kvalitet. 
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7 Avslutande reflektioner 

I detta avsnitt, som är det sista i uppsatsen, har vi reflekterat kring de metoder vi använt oss av 

i vår undersökning, det material vi fått fram och de svar detta har gett oss. Först följer några 

tankar kring metoden och materialet, sedan resultatet och hur det står i relation till denna 

uppsats syfte. Som avslutning funderar vi även lite kring den fortsatta forskningen inom det 

område vi berört genom denna uppsats. 

Vi valde att använda oss av kvalitativa metoder då vi ville få veta vad lärare och elever 

tänker kring skrivutveckling och responsarbete. Vi var inte intresserade av att få fram 

kvantifierbara resultat utan ville se hur den enskilda människan uppfattar sin situation. Vi tror 

att vår undersökning kan ge en bild av hur det ser ut i en skola i vårt samhälle i dag. För att 

besvara de frågor vi hade anser vi inte att vi kunde ha gått till väga på något annat sätt. Hade 

vi haft mer tid till vårt förfogande och om det hade varit enklare att få tillgång till informanter 

hade det varit intressant att få tala med fler lärare och elever. Det hade också varit intressant 

att få komma tillbaka och göra fler intervjuer för att följa upp vissa intervjusvar som nu 

hamnade vid sidan av på grund av att vi inte alltid insåg dess relevans från början när 

intervjuerna gjordes. Det hade också varit gynnsamt för vår undersökning om vi hade kunnat 

observera fler gånger i klassrummet för att på så sätt komma närmare de personer vi 

intervjuat. Vi är inte säkra på om vi hade fått annorlunda svar om vi hade intervjuat eleverna 

en och en. Kanhända hade det tvärtom hämmat dem då de suttit ensamma tillsammans med 

oss. Vi upplevde att de ofta kände sig trygga i den situation de befann sig i när de satt i en 

grupp. Vi fick också intrycket att de var trygga med varandra. Ett alternativt tillvägagångssätt 

vad gäller denna uppsats metodval och materialinsamling kan vara att enbart studera en lärare 

och dennes klass men att göra flera observationer och intervjuer och därmed också gå djupare 

in i deras situation.  

Utifrån de frågor vi hade med oss in i undersökningen kan vi konstatera att lärarna är 

medvetna om sina elevers skrivutveckling och arbetar aktivt på att främja denna utveckling. 

Vägen för att nå kursplanens mål ser dock något olika ut på de olika skolorna. De vill gärna 

både uppmuntra elevernas skrivande och se till att de utvecklas. Detta försöker de få fram till 

eleverna genom både skriftlig och muntlig respons, främst skriftlig. De känner dock emellanåt 

osäkerhet huruvida de når fram med sin respons eller ej. Karin är den som tydligast arbetar 

med responsen genom att låta eleverna läsa varandras kommentarer och uppsatser. Hon låter 
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dem få ta del av varandras skrivprocess för att de ska förstå att skrivande går till på olika sätt 

men framför allt att det är en process och att det tar tid att skapa en bra text. Karin har också 

skapat ett gynnsamt klassrumtsklimat och eleverna i hennes klass tycker att det är roligt att 

skriva. De säger också i intervjun att de har ”världens bästa svenskalärare”.  

Sara och Ida arbetar mer tydligt än Karin med olika sorters texter. Karin använder sig 

främst av uppsatsskrivande medan vi till exempel fick se rapportskrivning i Saras klass. Vi 

slogs av den förvirring som uppstod i Saras klass när eleverna skulle skriva rapport och hur de 

tyckte att hon krånglade till det. Vi anser dock att Sara var mycket noggrann i sin genomgång 

och gav eleverna underlag i form av tips och råd innan de började. Ändå fick hon ägna stor 

del av tiden åt att hjälpa igång eleverna och läsa igenom deras första meningar. Vi har 

funderat kring vad detta kan ha berott på, om eleverna bara var ovana vid detta sätt att skriva 

eller om det var något annat bakomliggande som vi inte lade märke till. Vi har dock inte nått 

fram till någon förklaring till varför eleverna var så motsträvigt inställda till uppgiften. 

För att respons skall fungera tillfredsställande mellan elev och lärare men också mellan 

elev och elev, är det enligt den forskning vi har tagit del av viktigt att responsen kommer 

under skrivarbetet och inte efter att det är avslutat. Ingen av de lärare vi intervjuat arbetar 

dock aktivt med skriftlig respons under skrivarbetet, utom i vissa fall kamratrespons. De går 

däremot runt och hjälper elever som vill ha tips och råd men då tiden ofta är knapp är det de 

elever som ber om hjälp som kan hoppas på att få den. Vi ser dock en risk med att bara lämna 

skriftliga kommentarer när eleven redan anser sig färdig med texten. Vi tror att detta leder till 

att eleven bara ser responsen som en bedömning istället som för en hjälp till ett mer utvecklat 

skrivande. Detta talar eleverna också om i de samtal vi haft med dem. De ser kommentarerna 

som en bedömning, ett slags betyg. De tips och råd de får att tänka på till nästa gång de ska 

skriva lägger de inte alltid på minnet och kommer därför inte aktivt att tänka på när det är 

dags att skriva igen. De menar också att den kan vara bra att få läsa och kommentera 

varandras texter men då i det syftet att texten blir bättre innan den ska lämnas in. Den som har 

den tyngsta åsikten vad gäller kommentarer är ändå läraren eftersom det är hon som sätter 

betygen. Om läraren tycker på ett visst sätt gör man så, även om man själv tycker annorlunda. 

Allt för att få en så gynnsam bedömning som möjligt. De elever vi talade med på Kanelskolan 

använder begreppet skrivprocess när de talar om den elevrespons de arbetar med. Genom att 

gå igenom varandras kommentarer och diskutera sin skrivprocess blir de tvungna att ta till sig 

de kommentarer läraren gett. Om lärarna dessutom hade kommenterat utkast till texter hade 

eleverna dessutom fått större möjligheter att med en gång bearbeta sina texter med ett bättre 

resultat. Redan bra texter hade kanske kunnat bli ännu bättre. 
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Vad gäller den fortsatta forskningen på området ser vi ett behov av att närmare och djupare 

studera lärares metoder kring utveckling och responsarbete i den svenska skolan. Vi har i 

detta arbete talat med lärare om deras respons men vi har inte undersökt hur de praktiskt går 

till väga. Vi har också talat med eleverna om deras syn på de kommentarer de får från lärarna 

men inte studerat hur de faktiskt tar till sig och använder sig av kommentarerna – om de gör 

över huvudtaget gör det. 

Ett annat intressant område att undersöka är lärarkommentarernas innehåll. Vad skriver 

lärare i sina kommentarer och hur påverkar det elevernas skrivutveckling? 
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     Örebro 2006-09-26  
 
 
 
 
 
Responsarbete kring svensktexter 
 
Vi är två lärarstudenter som ska skriva en c-uppsats i svenska med didaktisk inriktning vid 

Örebro Universitet. Under vår tid på lärarutbildningen har det talats mycket om respons- och 
processarbete. I utbildningen läggs stor tonvikt på att utveckla elevernas skrivande genom att 
arbeta processinriktat och långsiktigt. Detta är ett arbetssätt som kräver tid men också 
långsiktig planering, något som det ibland talas om att lärare har för lite av.  

 
Syftet med vår uppsats är därför att undersöka lärares skriftliga respons på elevers texter i 

ämnet svenska. Vi är intresserade av att tala med 1-2 stycken svensklärare som har behörighet 
samt har arbetat minst två år som lärare. Det vi undrar över är hur läraren ger respons, vilken 
typ av respons och vad läraren har för avsikt med responsen. 

 
Vi skulle dessutom gärna tala med någon eller några elever från den berörda lärarens klass 

för att höra hur de uppfattar den respons de får. För att skapa oss en mer rättvis bild av läget är 
vi också intresserade av att få vara med i klassrummet vid ett par tillfällen. 

 
Intervjuerna kommer att ta ca 30 minuter och förslagsvis äga rum på skolan. För att göra 

det lättare för oss vid bearbetning vid intervjuerna kommer dessa spelas in på band. Endast vi 
kommer att ha tillgång till och ta del av inspelningarna. Självklart är intervjuerna anonyma 
och i uppsatsen kommer det inte att framgå vem av intervjupersonerna som sagt vad. 

 
Vi hoppas att någon av er vill ställa upp på ett samtal. Eftersom tiden för vårt arbete är 

begränsat hoppas vi att ni har tid att ställa upp så snart som möjligt. Vi återkommer senare i 
veckan eller i början av nästa för att höra om någon vill dela med sig av sina tankar och 
erfarenheter kring respons och skrivande. 

 
Har ni några frågor eller funderingar får ni gärna höra av er! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
 
Linn Brodin   Anna Olsson 
xxxxxxx    xxxxxxxx 
xxxxxxx    xxxxxxxx 
 
Tel.nr. xxxxxxx   Tel.nr. xxxxxxx 
Mail: xxxxxxx   Mail: xxxxxxx 
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Intervjufrågor Lärare 
 
Demografiska frågor 
- Ålder 
- Utbildning 
- Hur länge har du arbetat på denna skola? 
- Har du gått lärarutbildning?  

 I så fall när? 
- Hur länge har du arbetat som lärare? 
- Har du alltid arbetat med samma åldersgrupp?  

 Om inte, vilka andra åldrar har du erfarenhet av? 
 
Skrivutveckling  
- Arbetar du med skrivutveckling? 
- Hur arbetar du i klassen med skrivutveckling? 
- Vilka typer av texter jobbar du med? 
- Vilka texttyper anser du viktigast att arbeta med?  

 Varför? 
 
Respons  
- Diskutera vad respons är/innebär 
- Ger du respons på elevers texter 

 Varför? 
 Varför inte? 

- Vilken typ av respons ger du? 
 Muntlig? Vilken sorts kommentarer får eleverna? 
 Skriftlig? Vilken sorts kommentarer får eleverna? I texten, efter testen, innehåll, 

språk, beröm, kritik, vilka språkliga nivåer  
 Annan? 
 

- Varför använder du just denna typ av respons? 
- Om du varierar din respons, vilket sätt använder du oftast? 
- Skiljer sig responsen åt mellan olika texttyper? 

 Varför? 
 Varför inte? 
 
- Om, i så fall hur? 
- Vad vill du uppnå med responsen? 
- Hur vill du att eleverna ska använda/ta till sig din respons? 
- Upplever du att eleverna tar till sig din respons? 
- Om inte, finns det något du skulle kunna göra åt det? 
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Intervjufrågor Elever 
 
Demografiska frågor 
- Ålder/klass 
- Hur länge har du gått på den här skolan? 

 
Skrivutveckling 
- Arbetar ni med skrivning i din klass? 
- Hur arbetar ni med skrivning i er klass? 
- Skriver ni i svenskämnet? 

 Vad? 
 
Respons 
- Diskutera med eleven vad respons innebär? 
- Får ni respons på de texter ni skriver? 

 Om inte, skulle du vilja ha det? 
 

- Vilken typ av respons får ni? (Lärarrespons, kamratrespons, skriftlig/muntlig) 
- Hur ger läraren respons? 

 Rättar inne i texten ? 
 Skriver kommentarer inne i texten? 
 Skriver kommentarer efter texten? 
 Vad brukar det stå i kommentarerna? (beröm, kritik, kommentarer på 

språk/innehåll) 
 
 

- Skiljer sig responsen åt beroende på vilken typ av text ni skriver? 
 
- Använder du dig av den respons du får? 

 I så fall på vilket sätt? 
 
- Tycker du att det är bra att få respons på det du skriver? Varför/Varför inte? 

 
 
- Finns det någon typ av text du tycker är extra rolig/tråkig att arbeta med? Varför? 
- Minns du någon skrivsituation som varit särskilt lyckad? 
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