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Detta arbete undersöker vad de lärare och elever som deltagit i undersökningen, har för 

uppfattningar angående respons på elevers skriftliga arbeten inom svenskämnet. 

Undersökningen genomfördes på en gymnasieskola i mellersta Sverige och inkluderade 41 

informanter. Samtliga informanter intervjuades och elevernas och lärarnas uppfattningar 

jämfördes sedan med varandra i syfte att gestalta eventuella kontraster och likheter. 

 Undersökningen visar att det finns både likheter och skillnader mellan lärarinformanternas 

och elevinformanternas uppfattningar om respons på elevers skriftliga arbeten i svenskämnet. 

Sex av tio lärarinformanter nämnde exempelvis att respons på den globala textnivån 

prioriteras i deras skrivundervisning men sju av tio elevinformanter anser att det är vanligt 

förekommande att lärarrespons prioriterar den lokala textnivån i elevtexter. Att det finns 

tydliga skillnader mellan lärarinformanternas och elevinformanternas uppfattningar om 

respons kan indikera att responsarbetet mellan lärarinformanterna och elevinformanterna bör 

vidareutvecklas ytterligare för att det ska vara givande för samtliga parter. 
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1 Inledning 

Respons är bland annat positivt för den aktuella texten då skribenten blir informerad om dess 

styrkor och eventuella brister. Dessutom är respons även positivt för skribentens 

skrivutveckling och framtida skrivande. Med hjälp av respons på sin text kan nämligen 

skribenten även få insikt i sina egna styrkor och svagheter som skribent. Lärarrespons på 

elevers skriftliga arbeten är en av de större arbetsuppgifterna inom läraryrket och lärarrespons 

är dessutom väsentlig för elevernas skrivutveckling då de behöver stöd och råd i sitt 

skrivande. Dessutom kan även elevrespons vara givande för elevernas skrivutveckling då de 

bland annat lär sig analysera texter samt fördjupar sina kunskaper om olika textnormer.  

 I min lärarutbildning ingår det VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och denna VFU har 

grundlagt mitt intresse för att göra denna undersökning. Det har nämligen varit under mina 

VFU-veckor som jag kommit i kontakt med olika former av responsarbete (i uppsatsen 

används begreppet responsarbete till att referera till både lärarrespons och elevrespons). Om 

elever och lärare har dålig insikt i varandras uppfattningar om respons kan det leda till 

missförstånd och ogynsamt responsarbete. För att både elever och lärare ska kunna dra nytta 

av responsarbete krävs ett samförstånd och för att ett samförstånd ska uppnås krävs det att alla 

parter har insikt i varandras uppfattningar om respons. Denna undersökning är därför relevant 

för blivande lärare samt verksamma lärare då det krävs en insikt i lärares och elevers 

uppfattningar angående respons för att kunna göra responsarbetet så givande som möjligt för 

alla parter. Min undersökning tillför till problematiken då den tar upp olika typer av respons 

samt både elevers och lärares uppfattningar angående dessa olika typer. Då respons berör två 

parter (givaren och mottagaren) är det viktigt att båda parters uppfattningar om responsarbete 

gestaltas. Visserligen förekommer det en del litteratur om lärarrespons och elevrespons ur ett 

praktiskt perspektiv men det förekommer inte litteratur som behandlar både elevers och 

lärares uppfattningar om respons samt jämför dessa uppfattningar med varandra. Med denna 

undersökning vill jag bidra till detta begränsade område.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar om responsarbete inom 

svenskämnet som förekommer bland lärare och elever. Studien syftar även till att klargöra hur 

lärarnas och elevernas uppfattningar förhåller sig till varandra. I undersökningen kommer jag 

att svara på följande forskningsfrågor: 

 

 Vad har eleverna för uppfattningar om elev- och lärarrespons på elevers skriftliga 

arbeten inom svenskämnet? 

 

 Vad har lärarna för uppfattningar om elev- och lärarrespons på elevers skriftliga 

arbeten inom svenskämnet? 

 

 Finns det några likheter eller skillnader mellan elevernas och lärarnas uppfattningar? 

 

1.2 Uppsatsens disposition  

Uppsatsens disposition ser ut på så vis att jag i kapitel 2 redogör för den tidigare forskning 

inom området och teoretisk bakgrund som ligger till grund för denna undersökning. I kapitel 3 

behandlas undersökningens metod och material samt reliabilitet, validitet och forskningsetiska 

överväganden. I kapitel 4 redovisas resultatet av undersökningens lärarintervjuer och 

elevintervjuer. I kapitel 5 diskuteras resultatet och undersökningens metod. I kapitel 6 ges en 

sammanfattning, slutsatser och eventuella framåtblickar.   
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2 Bakgrund 

2.1 Kursplaner och skrivprocesser 

Enligt kursplan för Svenska A ska eleven efter avslutad kurs kunna ”förmedla åsikter, 

erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift på ett sätt som är anpassat efter situationen och 

mottagaren”. Dessutom står det i kursplanen för Svenska B att eleven efter avslutad kurs ska 

kunna ”förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra sammanställningar och 

utredningar samt dra slutsatser och föra fram argument, så att innehåll och budskap blir 

tydliga och anpassade till målgrupp och syfte”.  Ett mål med skrivundervisning är dessutom 

att elever ska utveckla sin förmåga att uttrycka sig i skrift enligt vissa textnormer och allmänt 

accepterade uppfattningar angående vissa texter (Hoel 2001:154).  

 Strömquist (2007:25f) antyder att skrivprocessen inte är begränsad till den fysiska 

handlingen att föra pennan till pappret. Författaren skriver att: 

 

 Vi vet att skriva innebär att förbereda sig på olika sätt, inte minst mentalt. Det är att gå omkring och  

  tänka på skrivuppgiften i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Det är att samla stoff och att bearbeta 

  stoffet, dvs. sovra, sortera och strukturera; det är att formulera sig och inte minst att skriva om och skriva 

  om och skriva om, det vill säga bearbeta (Strömquist 2007:25f).  

Vidare menar Strömquist (2007:26) att själva det fysiska skrivandet enbart är en liten del av 

skrivprocessen som även inbegriper genomgripande för- och efterarbete. Dysthe, Hertzberg 

och Hoel (2002:37ff) förklarar att skrivprocessen består av de arbetsfaser en skribent går 

igenom under skrivandet av en text. Dessa faser är bland annat att välja uppsatsämne, 

utveckla idéer angående texten, välja lämpliga formuleringar samt korrekturläsa den färdiga 

produkten. I samband med skrivprocessen tar Hoel (2001:27ff) upp att en text innehåller två 

olika nivåer dvs. en global nivå och en lokal nivå. Den globala nivån består av textens 

övergripande drag så som syfte, innehåll och struktur medan den lokala nivån består av 

textens detaljer så som satser och ordval. Då den globala nivån är mer komplicerad och 

genomgripande är den därför mer kognitivt svårare att hantera medan den lokala nivån är 

enklare att hantera då den ofta handlar om konkreta problem under en begränsad textmängd. 

Hoel (2001:29) skriver att ”[r]ättskrivningsändringar omfattar bara enstaka ord, medan 



8 
 

ändringar som exempelvis gäller textens struktur och genre får genomgripande konsekvenser 

för både tankesättet och texten som sådan.” Detta visar sig till exempel bland elever då de 

löser problem på den lokala textnivån snabbare än på den globala textnivån. Hoel (2001:34) 

påpekar även att det finns olika skrivprocesser och vilken skrivprocess som tillämpas beror 

bland annat på individen, på olika typer av skrivande, olika syften och olika mottagare. En 

skribent kan alltså använda sig av flera olika skrivprocesser. Hoel (2001:31) behandlar bland 

annat tre studier av skrivprocesser. En av dessa studier visade att vissa skribenter producerar 

enbart ett utkast och väljer att revidera texten i sinnet medan andra producerar flera utkast 

som revideras och omarbetas på papper.  

 

2.1.1 Fyra inriktningar inom den processorienterade skrivpedagogiken 

Björk och Blomstrand (1994:19) nämner problematiken med att fastställa den 

processorienterade skrivpedagogiken och skriver att ”termen förstås bäst som en paraplyterm 

för en rad olika metoder som har ett gemensamt, allmänt förhållningssätt till språk och 

skrivande.” Trots detta kan fyra inriktningar tydligt urskiljas och vid första anblicken kan 

skillnaderna mellan dem verka fler än likheterna. Dock skriver Björk och Blomstrand 

(1994:33) att de har ”mer gemensamt än vad som skiljer dem åt.”  Dessa fyra inriktningar tas 

upp nedan så som de behandlas i litteraturen.  

 

2.1.1.1 Den expressiva inriktningen 

Den expressiva inriktningen var en av de första varianterna av den processorienterade 

skrivpedagogiken och just denna inriktning fokuserar på skrivandet som ett sätt för skribenten 

att uttrycka sina tankegångar och känslor (Björk & Blomstrand 1994:19-20) Björk och 

Blomstrand (1994:19) menar att skrivandet enligt denna inriktning ”kan främja elevens 

självkänsla och personliga utveckling.” Den expressiva inriktningen var i synnerhet populär 

hos processpedagoger under 60- och 70-talen då pedagogerna uppskattade inriktningens 

språk- och människosyn. Inriktningen uppmärksammar och prioriterar eleven och dennes 

språk och kultur (Björk & Blomstrand 1994:20). Ett karaktäristiskt drag av den expressiva 

inriktningen är att någon/några delar av skrivarbetet saknar målinriktad planering. Den 

karaktäriseras även av att den ibland har en tydlig politisk agenda. Björk och Blomstrand 
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(1994:20) skriver exempelvis att ”eleven behöver göra sig fri från det förtryck som hans eller 

hennes eget språk är utsatt för i skolan med dess traditionella regler för korrekthet.” En 

betydelsefull person för denna inriktning inom den processorienterade skrivpedagogiken var 

Peter Elbow. Han var en av de som ansåg att skrivande om personliga ämnen var värdefullt. 

Även arbete med dagböcker och loggar värderades högt. Det var viktigt att skrivandet ska 

”leda till personlig, intellektuell och emotionell utveckling” och i skrivandet ska skribentens 

känsloliv framkomma (Björk & Blomstrand 1994:20).  

 

2.1.1.2 Den kognitiva inriktningen 

Den kognitiva inriktningen fokuserar dels på relationen mellan språket och individens 

kunskapsutveckling, dels på hjärnans aktiviteter under skrivandets gång (Björk & Blomstrand 

1994:22). En betydelsefull person för denna inriktning var James Britton som var en av dem 

som uppmärksammade kopplingen mellan språkutveckling och tankeutveckling. Björk och 

Blomstrand (1994:22) nämner Linda Flowers och John Hayes och skriver att deras forskning 

ledde till en kognitiv processmodell som är indelad i tre huvudmoment och modellen påvisar 

de faktorer som kräver hjärnans uppmärksamhet under skrivandet. Björk och Blomstrand 

(1994:24) skriver även att det i skribentens hjärna ”pågår en ständig dragkamp mellan tre 

krafter: den redan skrivna texten, skribentens kunskaper i långtidsminnet [...] och de mer 

övergripande planerna för att lösa den aktuella skrivuppgiften”.  

 

2.1.1.3 Den nyretoriska inriktningen 

Den nyretoriska inriktningen fokuserar på skrivandet som ett sätt för skribenten att 

kommunicera med andra individer. Av den anledningen prioriteras vissa kommunikativa 

beståndsdelar så som mottagare, syfte, textstrukturer och genrekonventioner (Björk & 

Blomstrand 1994:28). Den processorienterade skrivpedagogiken har en del gemensamt med 

den klassiska retoriken med det finns även en del väsentliga skillnader som skiljer dem åt. 

Något de har gemensamt är att ”retorikens tre första steg motsvaras inom processpedagogiken 

’förarbetet’; elocutio av ’första utkastet’ och emendatio av ’bearbetning’” (Björk & 

Blomstrand 1994:29). Samtidigt är den väsentligaste skillnaden att de har olika 

förhållningssätt till kunskap och språk. Den klassiska retoriken såg språket som något externt 
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och inte som tankens centrala del medan den moderna retoriken ansåg att det var genom 

språket människan skapar kunskap (Björk & Blomstrand 1994:30). I samband med den 

nyretoriska inriktningen antyder Björk och Blomstrand (1994:28) att paralleller ofta dras 

mellan den nyretoriska inriktningen och den klassiska retoriken för att de båda fokuserar på 

de kommunikativa aspekterna.  

 

2.1.1.4 Den sociokulturella inriktningen 

Den sociokulturella inriktningen fokuserar på genrebegreppet och enligt denna inriktning är 

”genren en produkt av konventioner, och [...] konventionerna är i sin tur bestämda av 

sociokulturella faktorer” (Björk & Blomstrand 1994:31). Björk och Blomstrand (1994:31) 

refererar till Kress och skriver att skribenten kan påverka textens struktur till en viss del ”men 

valfriheten är begränsad till ett visst antal strukturer, nämligen de typer som redan finns i de 

etablerade genrerna inom skribentens egen skriftkultur.” Med andra ord kan inte skribenten 

ungå att påverkas av genrer.  

 

2.2 Respons 

När en skribent läser sin egen text utgår hon i huvudsak från sin egen tolkningsposition. I och 

med detta uppfattar skribenten den egna texten som lättförstådd då skribenten redan har en 

förförståelse om dess innehåll och de poäng som texten är tänkt att förmedla. Hoel (2001:65) 

skriver att ”[s]om läsare av den egna texten är man underförstådd med sina egna syften, de 

tankar som man lagt in i texten och det språk man uttryckt sig i, och man läser och tolkar 

texten utifrån denna underförstådda kunskap.”  Av den anledningen förekommer det att 

skribenter stöter på problem när de försöker tolka sin egen text ur en annan tolkningsposition. 

För skribenter med sådana problem kan det vara en god idé att be om respons på den egna 

texten dvs. be läsare om feedback. Genom att låta texten ingå i ett socialt sammanhang med 

både skribent och läsare kan responsgivarna underlätta perspektivskiftet genom att 

uppmärksamma och förmedla skribenten om eventuella otydligheter i texten. Nedan 

behandlas olika typer av respons som tas upp i litteratur inom det området.  

  I samband med skrivprocessen skriver Strömquist (2007:116) att respons ”utgör den 

viktigaste delen för skribenten som befinner sig i början av sin skrivutveckling.” Norberg 
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Brorsson (2007:85) refererar Mehlum och skriver att respons ska vara ” positiv, sann, precis, 

konkret och specifik”. Att responsen ska vara positiv innebär inte att responsgivaren ska 

överösa texten med beröm. Responsgivaren ska snarare i positiv ton lyfta fram de kriterier 

som texten uppfyller. Responsen ska dessutom inte ge falsk information, utan den ska vara 

sann oavsett om den belyser textens svaga eller starka sidor. Norberg Brorsson (2007:85) 

skriver dessutom att responsgivaren ska ge konkreta exempel ur texten och ge ”respons som 

tydligt avser vissa hjälpområden, t.ex. genrespecifika drag” dvs. vara konkret och specifik i 

sin respons.  

 

2.2.1 Läsarfokuserad respons 

Det finns tre huvudtyper av respons med tre olika fokuseringar. En av dessa huvudtyper är 

den läsarfokuserade responsen. Som namnet indikerar fokuserar denna typ av respons på 

läsarens egna subjektiva reaktioner på texten och syftar till att uppmärksamma och förmedla 

vilken effekt texten har på läsaren. Då responsen ges utifrån läsarens subjektiva upplevelse av 

texten är vem som helst kvalificerad att ge läsarfokuserad respons. Med andra ord krävs ingen 

ämneskompetens hos läsaren för att kunna ge sådan feedback. Dessutom finns det variation 

och mångfald angående läsarbaserad respons då den är individbunden (Hoel 2001:108f). 

Dysthe, Hertzberg och Hoel (2002:133) skriver att ”[d]en här typen av respons utgår från 

frågan: ’Hur reagerar jag som läsare på den här texten?’ och även Hoel (2001:108) hävdar att 

denna fråga spelar en nyckelroll i läsarbaserad respons.  

 

2.2.2 Kriteriefokuserad respons 

Den andra huvudtypen av respons är kriteriefokuserad respons. Dysthe, Hertzberg och Hoel 

anser att ”[k]riteriebaserade responser utgår från frågan: ’Hur överensstämmer texten med de 

krav som ställs på den?’” I kontrast till läsarbaserad respons kräver kriteiefokuserad respons 

att läsaren har viss kunskap om de krav som texten ska uppfylla. Sådan respons syftar till att 

utveckla texten så att den kan möta de aktuella textkriterierna. Hoel (2001:109) skriver att 

kriteriefokuserad respons dessutom utvecklar ”skribentens textkompetens och 

bedömningsförmåga i förhållande till vissa textnormer.” Kriteriefokuserad respons är den 

typen av respons som kan uppfattas som den svåraste att ge. Dock bör inte läsarfokuserad 
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respons och kriteriefokuserad respons utesluta varandra. Den nyttigaste responsen är en 

kombination av de två typerna då de kompletterar varandra (Hoel 2001:109). Dessa två typer 

av respons kan kombineras på så vis att läsarfokuserad respons kan vara en inledning till 

kriteriefokuserad respons (Dysthe, Hertzberg & Hoel 2002:133).  

 

2.2.3 Skribentfokuserad respons 

Den tredje huvudtypen av respons är skribentfokuserad respons som tar hänsyn till 

pedagogiska och psykologiska aspekter. Denna typ av feedback fokuserar på hur mycket 

responsgivaren ska förmedla till skribenten. Med andra ord bör responsgivaren anpassa 

responsen efter hur mycket skribenten psykologiskt orkar med. Responsgivaren bör även 

beakta olika strategier för hur responsen ska förmedlas till skribenten vid responssituationen 

(Dysthe, Hertzberg & Hoel 2002:133). I samband med skribentfokuserad respons skriver Hoel 

(2001:110) att ”[d]et handlar bland annat om vad och hur mycket som är adekvat att förmedla 

med tanke på den nivå som skribenten befinner sig på samt hur responserna bäst ska 

förmedlas.” Denna typ av respons kräver att responsgivaren har kunskap om bland annat 

skribenten och dennes skrivutveckling. I ett klassrumsperspektiv nämner Hoel (2001:119) att 

det är i huvudsak läraren som har denna kunskap men att även vissa elever kan ge 

skribentfokuserad respons.  

 

2.3 Lärarrespons 

En amerikansk undersökning studerade responsgivning i årskurs 4 och 5 och undersökningen 

visade att lärarresponsen utgick från vissa textnormer och att lärarna jämförde elevernas texter 

med vissa textkriterier. Hoel (2001:154) hävdar att de lärare som deltog i undersökningen 

utgick ”från en idealtext och en uppsättning abstrakta kriterier för vad som utgjorde ’bra 

skrivande’.” Anledningen till varför lärarrespons starkt anknyter till vissa textnormer kan 

finnas i lärarrollens ansvar. Hoel (2001:153) skriver att ”dessa [text]normer har betydelse för 

examensresultat, och som yrkesperson har läraren också ansvar för hur eleverna klarar sin 

examen.” Dessutom nämner Hoel (2001:153) att ”[e]n av lärarens traditionella funktioner har 

varit att han eller hon betraktats som en representant för en officiell skriftkultur.” 
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    En svensk studie som genomfördes i grundskolans årskurs 7 och 8 gav en inblick i hur 

lärarna använde respons i skrivundervisningen. Studien visade bland annat att lärarrespons på 

elevtexter var både läsarfokuserad och kriteriefokuserad. Det visade sig dessutom att lärarna 

som deltog i studien använde sig av både skriftlig och muntlig respons på elevtexterna. Ett 

vanligt inslag i processorienterad skrivundervisning är just muntlig respons under skrivandets 

gång (Norberg Brorsson 2007:187f). Den svenska studien visade även att en av lärarna 

använde sig av en skrivundervisning där eleverna endast skrev ett textutkast och att lärarens 

skriftliga respons gavs på enbart det slutgiltiga utkastet. Norberg Brorsson (2007:188) 

refererar Black och hävdar att respons som ska stötta elevens skrivutveckling bör ges under 

skrivandets gång dvs. under själva textproduktionen. Med andra ord ger respons på enbart 

slutprodukten, endast begränsad påverkan. I studien framgick det även att en av lärarna hade 

tendenser att ge vag och allmän respons. En konsekvens av detta blev att responsen inte alltid 

förstods av eleverna (Norberg Brorsson 2007:187f). Detta kan kopplas till Hoel (2001:153) 

som hävdar att lärarrespons kan vara generell när den kanske istället bör vara specifik. Vidare 

nämner Hoel ytterligare förekommande brister hos lärarrespons. Författaren hävdar 

exempelvis att lärares respons kan fokuserar på den lokala textnivån när det egentligen är den 

globala textnivån som bör uppmärksammas. Även Norberg Brorsson (2007:187f) tar upp 

detta då hon skriver att hennes studie visade att ”synen på skrivutvecklingen är bottom up, 

dvs. olika moment övas medan textens globala koherens inte ägnas någon nämnvärd 

uppmärksamhet.” Vidare refererar Norberg Brorsson (2007:287f) Hertzberg och menar att 

lärares respons bör utgå från de aspekter som eleven åstadkommit och fokusera på de aspekter 

som eleven har potential att utveckla. Även detta kan kopplas till Hoel (2001:153) som menar 

att det förekommer att ”lärarresponser kan vara riktade mot den nuvarande utvecklingsnivån i 

stället för den potentiella.”  

 

2.4 Elevrespons 

Hoel (1999) refererar Vygotski och skriver att ”through communication and intercourse the 

students together can enlarge their knowledge and construct meaning, for example in solving 

problems they face in writing.” Med andra ord kan ett samarbete mellan elever vara 

kunskapsutvecklande och även gynna deras skrivutveckling. Som tidigare nämnt genomfördes 
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en amerikansk undersökning om respons i årskurserna 4 och 5. Denna undersökning visade 

bland annat att eleverna utgick från de intryck de hade om den konkreta texten när de gav 

respons på elevtexter (Hoel 2001:154). Hoel (2001:154) menar att eleverna som deltog i 

undersökningen ”reagerade på konkreta specifika punkter i texten som de inte förstod”. 

Eleverna hade dessutom tendenser att ge konkreta exempel på hur texterna kunde bearbetas 

för att undvika att otydligheter förekommer i den aktuella elevtexten.  

 I en svensk undersökning om elevrespons i årskurserna 1 och 3 på gymnasiet visade det sig 

att lärarna ansåg att elevrespons var krävande. Anledningen till detta var att det krävdes dels 

att eleverna har tillräcklig kunskap om responsarbete, dels att lärarna hjälper eleverna 

utveckla sådan kunskap (Lempeä 2008:35). Även Hoel (2001:147) tar upp detta och skriver 

att ”om eleven ska kunna fungera i responsgrupper måste de tillägna sig särskilda kunskaper, 

färdigheter och attityder som utgör en specifik responskompetens.” Eleverna behöver bland 

annat kunskap om skrivprocesser och textkompetens. Vidare nämner Hoel (2001:152) att det 

förekommer att elevrespons ”leder bort från uppsatsen i stället för in i den.” Detta kan vara av 

flera orsaker, bland annat att responsgivaren inte har tillräckliga kunskaper i ämnet eller de 

textkriterier som gäller för texten. Hoel (1999) refererar Vygotsky och skriver även att det 

varierar angående vilka olika typer av stöd elever behöver. Dessutom skriver författaren att: 

  

 The support a student is capable to give, will also vary: one student may know much about the topic, 

  another may be good at structuring texts etc. According to what field they are experts in, the students  

  will comment on different aspects in a text and thus take on complementary roles (Hoel 1999). 

Med andra ord finns det även variationer angående vilken typ av respons eleverna är kapabla 

att ge skribenten. Olika elever kommer alltså kommentera på olika saker i samma text 

beroende på deras kunskapsområden. På så vis kommer deras respons att komplettera 

varandra. 
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3 Metod och material 

3.1 Metod 

Kvalitativa studier härstammar från de humanistiska vetenskaperna och deras huvuduppgift är 

inte att generalisera utan snarare att ”karaktärisera eller gestalta något (Stukát 2005:31). Då 

syftet med denna undersökning var att gestalta informanternas uppfattningar var det relevant 

att använda sig av en kvalitativ forskningsmetod.  

 Kvalitativa forskningsmetoder har ett flertal goda egenskaper, dock förekommer det även 

kritik mot kvalitativa studier. Å ena sidan kritiseras de för att ”det vanligen låga antalet 

undersökningspersoner starkt begränsar eller omintetgör möjligheterna till generalisering” 

(Stukát 2005:32). Kvalitativa studier anklagas även för att vara subjektiva, det vill säga att 

”resultatet beror i hög grad på vem som gjort tolkningen” (Stukát 2005:32). Å andra sidan kan 

forskarens egna tankar och känslor ses som en tillgång. Storleken på min undersökning och 

det låga antalet informanter begränsar möjligheterna till generalisering. Av den anledningen 

har jag inte generaliserat. Jag är medveten om att denna undersökning inte är lämplig för att 

påvisa mönster som kan antas gälla generellt på grund av dess mindre storlek. Dock kan 

denna undersökning vara relevant för framtida större undersökningar inom detta område. Vid 

sådana framtida undersökningar kan det vara relevant att använda en kombination av en 

kvantitativ och kvalitativ metod för att nå en fördjupad undersökning som även ger en 

generell bild.  

 

3.1.1 Personliga intervjuer samt gruppintervjuer 

Enligt Stukát (2005:32) är intervjuer och observationer vanliga vid kvalitativa studier. I syfte 

att besvara undersökningens forskningsfrågor har jag använt mig av semistrukturerade 

personliga intervjuer samt gruppintervjuer. Enligt Denscombe (2009:235) innebär personliga 

intervjuer ”ett möte mellan en forskare och en informant”. Att använda sig av personliga 

intervjuer har ett flertal fördelar. De är bland annat lätta att anordna och de är dessutom 

relativt lätta att transkribera då samtalet involverar en informant i taget (Denscombe 

2009:235). I denna undersökning genomfördes personliga intervjuer med lärarinformanterna.  
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     Gruppintervjuer innebär att fler än en informant deltar i intervjun. Gruppintervjuer utförs 

på liknande sätt som personliga intervjuer förutom att det istället resulterar i att en 

intervjufråga får flera svar (Denscombe 2009:236). I denna undersökning intervjuades 

elevinformanterna två och två i syfte att stimulera tal samt undvika bortfall. Det var min 

uppfattning att eleverna troligtvis inte skulle välja att delta om de skulle intervjuas en och en. 

Gruppintervjuerna har utförts på liknande sätt som de personliga intervjuerna då samtliga 

informanter svarade på samtliga frågor. Innan intervjuerna genomfördes skickade jag ut ett 

missivbrev (se bilaga A) till fyra klasser där eleverna tillfrågades om de ville delta i 

undersökningen. Missivbrevet delades ut med hjälp av personal på skolan men elevparen 

sattes samman av eleverna själva.  

3.1.2 Semistrukturerade intervjuer 

Enligt Denscombe (2009:233ff) innebär strukturerade intervjuer att intervjuaren följer ett fast  

intervjuschema. Intervjufrågorna är dessutom slutna och det finns förutbestämda 

svarsalternativ. Strukturerade intervjuer var inte relevant för denna undersökning då jag inte 

ville att informanterna skulle begränsas till förutbestämda svarsalternativ. Dessutom ville jag 

ha möjligheten att ställa följdfrågor vid behov. Till skillnad från strukturerade intervjuer 

innebär ostrukturerade intervjuer att intervjuaren begränsar sin påverkan så mycket som 

möjligt genom att enbart ”sätta igång intervjun genom att introducera ett tema eller ett ämne” 

(Denscombe 2009:235). Med andra ord ligger all fokus på informanterna och det är upp till 

dem att på egen hand utveckla sina tankegångar. Ostrukturerade intervjuer var inte relevant 

för denna undersökning då vägledning i form av ett intervjuschema var nödvändigt för att 

försäkra att intervjuerna behandlade det väsentliga för undersökningen.  

  I kontrast till strukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer innebär 

semistrukturerade intervjuer att intervjuaren utgår från en lista med ämnen som ska behandlas 

och frågor som ska besvaras. Dock är intervjuaren flexibel gällande frågornas ordningsföljd. 

Dessutom är svaren öppna vilket innebär att informanterna dels kan tala utförligt, dels kan 

utveckla sina tankar obehindrat (Denscombe 2009:234f). Av den anledningen var det relevant 

att använda sig av semistrukturerade intervjuer för denna undersökning.  

     Typen av frågor som ställs under en intervju avgör vilken typ av information intervjuaren 
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får. Frågornas formulering och hur de ställs spelar en avgörande roll (Stukát 2005:37). Av den 

anledningen har intervjufrågorna för denna undersökning formulerats så tydligt som möjligt 

för att undvika missförstånd. Informanterna fick även ta del av beskrivningar av de olika 

typerna av respons då jag misstänkte att vissa informanter (i synnerhet elevinformanterna) 

troligtvis inte stött på de olika begreppen tidigare. Med andra ord var det min uppfattning att 

informanterna inte skulle kunna svara på intervjufrågorna om de inte visste vad varje typ av 

respons har för karaktäristiska egenskaper. Stukát (2005:38) skriver att ”tid måste läggas på 

att pröva ut intervjun och dess frågor.” Visserligen skriver författaren detta i samband med 

strukturerade intervjuer men det var min uppfattning att detta även gällde min undersökning. 

Mina intervjufrågor granskades i förväg av ett flertal kritiska personer i syfte att upptäcka och 

justera eventuella brister.  

3.1.3 Validitet och reliabilitet 

Stukát (2005:125f) nämner att forskaren själv bör kritiskt granska sin egen undersökning. 

Reliabilitet syftar till kvaliteten på undersökningens mätinstrument. Stukát (2005:126) skriver 

vidare att en undersöknings reliabilitet kan påverkas av flera orsaker, exempelvis 

”feltolkningar av frågor och svar hos den bedömda och/eller bedömaren, yttre störningar 

under undersökningen, tur och otur i vilka frågor som ställs.” Att använda sig av intervjuer var 

relevant för denna undersökning då intervjuer möjliggör åtkomst till en djupare information. 

Hade mitt mätinstrument istället bestått av enkäter hade den djupgående informationen 

troligtvis inte varit lika tillgänglig. Med andra ord har intervjuer som mätinstrument försäkrat 

reliabiliteten i denna undersökning.  

 I kontrast till reliabilitet syftar validitet på huruvida mätinstrumentet mäter det som avser 

mätas (Stukát 2005:126). Validiteten i denna undersökning försäkrades då samtliga 

intervjufrågor var relevanta för undersökningens forskningsfrågor. Med andra ord mättes det 

som avsågs mätas. Undersökningen är dessutom replikerar på så vis att samtliga 

intervjufrågor kan användas för liknande undersökningar vid intervjuer med andra 

informanter än de som deltog i denna undersökning. Dock bör det inte tas för givet att 

resultatet blir detsamma då denna undersökning syftade till att gestalta just dessa informanters 

uppfattningar. Visserligen är det möjligt att öka undersökningens reliabilitet och validitet 
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genom att öka undersökningens omfattning dvs. ha fler antal informanter då det skulle 

möjliggöra ett bredare perspektiv. Dock är 20 informanter tillräckligt för en undersökning av 

denna storlek som inte ämnar ge ett brett eller generellt perspektiv.  

3.2 Material och urval 

3.2.1 Urval 

Undersökningens informanter består av tio stycken gymnasieelever och tio stycken 

gymnasielärare och valet av informanter gjordes utifrån vissa principer. Eleverna valdes ut 

efter ålder och utbildning dvs. att samtliga informanter skulle studera på gymnasiet och 

slutfört kursen Svenska A. Elevinformanterna hade en genomsnittsålder på 18,7 år och alla 

gick i årskurs tre på gymnasiet.  

 Lärarinformanterna valdes ut efter yrkeserfarenhet dvs. att alla skulle vara verksamma 

gymnasielärare och ha undervisat i kursen Svenska A. Lärarna hade en genomsnittlig ålder på 

36,6 år och genomsnittlig gymnasieundervisningstid på 8,6 år. Tre av tio lärarinformanter har 

dessutom undervisat några av elevinformanterna i Svenska A kursen på gymnasiet. Dock hölls 

samtliga informanter anonyma i undersökningen (för mer information om etisk hänsyn, se 3.4 

Forskningsetiska principer).  

 För denna unersökning var det inte relevant att ha ett genusperspektiv. Dock kan det vara 

relevant vid en större liknande undersökning. Samtliga informanter intervjuades i skolans 

lokaler under lektionsfria timmar på skoltid.  

3.2.2 Material 

Då eleverna intervjuades två och två blev det totalt fem stycken elevintervjuer. Lärarna 

intervjuades en och en, vilket betyder att det blev totalt tio stycken lärarintervjuer. Samtliga 

intervjuer tog 15-20 minuter att genomföra och sammanlagt blev det totalt 15 intervjuer med 

20 informanter som deltog i undersökningen. Intervjuerna spelades in med hjälp av en digital  

 



19 
 

diktafon och materialet transkriberades sedan. Då transkribering är tidskrävande förekommer 

det att transkriberingen förenklas genom att det som transkriberas är ”särskilt intressanta delar 

av inspelningen” (Stukát 2005:40). Ljudmaterialet för denna studie behandlades på liknande 

sätt.   

3.3 Analysmetod 

Undersökningens kvalitativa analys bestod av att upprepade gånger lyssna på det inspelade 

materialet samt upprepade läsningar av transkriberingarna. På så vis uppnåddes en djupare 

analys av innehållet. Materialet bearbetades på så vis att elevinformanternas och 

lärarinformanternas svar sammanställdes och sedan kategoriserades efter frågorna de berörde. 

Sedan jämfördes lärarnas svar med elevernas svar på de huvudsakliga frågorna.  

3.4 Forskningsetiska principer 

Vid vetenskapliga undersökningar har forskaren ett ansvar att följa och vägledas av vissa 

forskningsetiska principer. Denna undersökning präglades av Vetenskapsrådets (2004) 

riktlinjer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.  

 Informationskravet uppfylldes på så vis att detaljerad information gällande undersökningen 

och informanternas deltagande gavs till samtliga informanter. Samtyckeskravet var speciellt 

relevant för denna undersökning då intervjuer innebär ett aktivt deltagande från 

informanterna. Samtyckeskravet uppfylldes då skriftligt samtycke inhämtades via ett 

missivbrev (se bilaga A) och informanterna hade rätten att bestämma över sitt eget deltagande 

i undersökningen. Då samtliga informanter var över 18 års ålder krävdes inget samtycke från 

vårdnadshavare. Konfidentalitetskravet uppfylldes genom att informanterna hölls anonyma på 

så vis att utomstående inte kan identifiera dem via uppgifterna de lämnade. Nyttjandekravet 

uppfylldes då uppgifter om enskilda informanter inte används för något annat än forskning.  
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4 Resultat 

4.1 Lärarinformanternas uppfattningar om respons 

4.1.1 Lärares uppfattningar om läsarfokuserad respons 

Samtliga lärarinformanter uttryckte att de använder sig av denna typ av respons i sin egen 

skrivundervisning och att läsarfokuserad respons har flera goda egenskaper. 

Lärarinformanterna nämnde t.ex. att läsarfokuserad respons är användbar för att den ger 

författaren tips om det finns otydligheter i texten och tips om vad som behöver förtydligas 

ytterligare för att texten ska ge önskad information. En lärarinformant (L2) säger: 

 

 Det ger mycket om någon läser texten och säger rent spontant hur den upplevs för när man man 

  skriver och skriver så blir man så insnöad och man ser liksom inte vart texten kanske inte levererar,  

  alltså man ser inte vart texten är otydlig. Det är bra för texten och för en själv som skriver att höra  

  vad en utomstående har att säga om texten.  

 

Dessutom nämnde tre av tio lärarinformanter att elever kan använda sig av läsarfokuserad 

respons om de är medvetna om att huvudsaken inte är att de ska vara snälla kompisar och bara 

ge positiv respons till skribenten. En av lärarinformanterna (L7) pekade på detta genom att 

säga: 

 

 Detta kan elever ge varandra, om de kommer förbi att en juste kompis alltid skriver bra efter en  

  kompis text. Jag brukar säga åt mina elever att de ska ge beröm där det är befogat och ställa frågor  

  när de inte hänger med i texten. 

 

Dock påpekade fyra av lärarinformanterna att enbart läsarfokuserad respons inte är tillräckligt 

dvs. att den bör kompletteras med kriteriefokuserad respons då det är möjligt att läsarens 

subjektiva åsikter inte relaterar till de kriterier som texten bör uppfylla. En informant (L10) 

säger: 
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 Det räcker inte med att läsaren bara säger vad han själv tycker om texten för att den personens  

  åsikter kanske inte har så mycket att göra med de kriterier som texten måste nå för att bli godkänd.  

  Man kanske tycker att texten är jättebra fast texten egentligen inte uppfyller några av de viktigaste 

  kriterierna. Ur ett betygssynpunkt räcker det inte till med bara  läsarfokuserad respons.  

 

4.1.2 Lärares uppfattningar om kriteriefokuserad respons 

 

Samtliga lärarinformanter uttryckte att kriteriefokuserad respons var gynnsamt för elevernas 

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

texttyper. Fem av tio lärarinformanter drog paralleller mellan kriteriefokuserad respons och 

betygskriterier på texter. En lärarinformant (L19) säger: 

 

 Kriteriefokuserad respons är bra för att få elever att förstå vad som förväntas av dem för att de ska  

  uppnå vissa mål och är relaterade till betygssteg. Detta behöver elever träna på för att veta hur de  

  ska arbeta för att nå sina mål.  

 

Med andra ord kan kriteriefokuserad respons göra eleverna medvetna om vilka textkriterier 

deras texter bör uppnå för att de ska bli godkända av läraren. Samtliga lärarinformanter 

nämnde även att de använder sig av kriteriefokuserad respons i sin skrivundervisning. Dock 

uttryckte en lärarinformant att kriteriefokuserad respons kan vara krävande av flera 

anledningar. För det första kan det vara problematiskt för responsgivaren att ge 

kriteriefokuserad respons om kriterierna är otydliga. För det andra kan det vara krävande att 

arbeta med kriteriefokuserad respons med eleverna då mycket av lärarens tid och 

ansträngning går till att formulera kriterierna. Lärarinformanten (L6) säger:  

 

 Viktigt är att kriterierna är tydliga och begripliga för elever, vilket kan vara svårt att uppnå.  

  Gemensamma matriser på en skola och gärna skolor emellan underlättar både för lärare och elever.  

  Dessa matriser måste användas, utvärderas och kontinuerligt förändras, för att vara ett bra instrument  

  för inlärning och bedömning. 
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Fyra av tio lärarinformanter nämnde att en kombination av kriteriefokuserad respons och 

läsarfokuserad respons är att föredra då enbart kriteriefokuserad respons kan vara påfrestande 

för eleven. En lärarinformant (L9) säger: 

 

 Det är nog inte så jättebra att bara använda kriteriefokuserad respons eller läsarfokuserad respons.  

  Det är klart att man kan använda sig av bara kriteriefokuserad respons men det kan vara lite för pang på 

  för eleverna. Istället kan man använda sig av läsarfokuserad respons som en inledning till  

  kriteriefokuserad respons. Då blir det som en mjukstart med den första [läsarfokuserad respons] och  

  sedan gräver man djupare i texten med den andra [kriteriefokuserad respons].  

 

4.1.3 Lärares uppfattningar om skribentfokuserad respons 

 

Nio av tio lärarinformanter uttryckte att lärare alltid bör använda sig av skribentfokuserad 

respons och de nämnde även att de använder sig av den typen av respons i sin egen 

skrivundervisning. Dessa lärarinformanter nämnde att skribentfokuserad respons är nödvändig 

för att läraren ska försäkra sig om att elevens skrivutveckling inte hämmas av responsen. En 

lärarinformant (L7) pekar på detta genom att säga:  

 

 Som lärare måste man känna sig för och avgöra hur mycket kritik en elev klarar av att höra om sin  

  text. Om eleven känner att det blir för mycket så kan det påverka elevens skrivande på ett dåligt sätt. 

  Respons är ju faktiskt till för att hjälpa elevens skrivutveckling och inte för att hämma den.  

 

Med andra ord kan det förekomma att elevernas skrivande inte vidareutvecklas om de 

upplever responsen som allt för omfattande och inte kan hantera den psykologiskt. I kontrast 

till detta var det en av tio lärarinformanterna som uttryckte att skribentfokuserad respons 

enbart var nödvändig vid responsgivning till elever som har svårt att utveckla sitt skrivande. 

Denna lärarinformant (L4) säger: 

 

 Skribentfokuserad respons är viktigt att tillämpa när det gäller elever med större svårigheter. Det  

  blir ingen utveckling om man som elev blir "sågad" på alla fronter. Då ska man berömma det som går  

  att berömma utan att vara oärlig och ta en brist i taget. 
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En av lärarinformanterna nämnde dessutom att det var osäkert huruvida eleverna tänker på 

skribentfokuserad respons när de ger respons på deras kamraters texter. Lärarinformanten 

(L2) säger:  

 

 Som lärare använder jag mig av skribentfokuserad respons men jag vet inte om eleverna tänker  

  på skribentfokuserad respons när de själva ger respons. När jag arbetar med elevrespons säger jag till 

  eleverna att de ska tänka på att vara positiva och ha en bra attityd under responsgivningen men det är  

  mest för att ingen ska känna sig hotad eller att stämningen ska bli dålig. Jag har inte riktigt pratat om  

  det med dem om respons ur ett rent psykologiskt perspektiv men det ska jag tänka på till framtiden.  

 

4.1.4 Lärares uppfattningar angående lärarrespons på lokal/global 

  textnivå 

 

Samtliga lärarinformanter uttryckte att de alltid ger någon form av respons på både den 

globala textnivån och den lokala textnivån. Dock nämnde sex av tio lärarinformanter att 

respons på den globala textnivån kommer i första hand då det ofta är på den nivån den 

väsentliga bearbetningen bör ske. Det nämndes att bearbetning på den lokala nivån är mer 

ytlig och handlar mer om att finslipa texten så att den ser bättre ut. En lärarinformant (L4) 

pekar på detta genom att säga:  

 

 Men det är ju liksom så att lite stavfel här och där i texten kanske stör läsaren lite grann men om  

  hela texten är totalt feldisponerad och har en ologisk eller knepig struktur så stör det läsaren mycket mer.  

 

Ytterligare en lärarinformant (L2) pekar på detta genom att säga:  

 

 Det är viktigt att uppmärksamma den globala textnivån innan man går in på detaljer i texten  

  [lokalnivå]. Många brister i meningsbyggnad och oklarheter och så vidare och det kan i svåra  

  fall skymma helheten, men det går att diskutera med elever. 

 

I kontrast till detta nämnde fyra av tio lärarinformanter att respons på den globala textnivån 

och den lokala textnivån är lika betydelsefullt. En lärarinformant (L9) säger: 
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 Jag tycker det är lika viktigt att ge respons på båda textnivåerna för att både texten och skribenten mår 

  bra av det. Texten blir bättre och eleven lär sig och utvecklar sitt skrivande.  

 

4.1.5 Lärares uppfattningar om lärarrespons som en del av 

  skrivprocessen 

 

Samtliga lärarinformanter sade att lärarrespons på elevers texter under skrivandets gång 

gynnar elevernas skrivutveckling och samtliga lärare nämnde att de försöker ge respons ett 

flertal gånger under skrivprocessen. Samtliga lärarinformanter nämnde att de ofta arbetar med 

flera textutkast som en del av skrivprocessen och att det är kunskapsutvecklande för eleverna 

att få respons på varje utkast. Dock yttrade lärarinformanterna även att det kan vara en 

utmaning att ge respons under skrivandets gång på flera textutkast då lärare ofta får arbeta 

med stora elevgrupper. Samtliga lärarinformanter nämnde dessutom att tidsbristen gör det 

svårt för lärare att låta eleverna skriva flera utkast som läraren ger respons på. En 

lärarinformant (L2) pekar på detta genom att säga: 

 

 Tidsbrist gör det helt klart mycket svårare att alltid arbeta efter skrivprocessmodellen och flera 

   textutkast. Jag skulle absolut arbeta med respons betydligt djupare och längre om tid fanns.  

 

En lärarinformant nämnde att det kan vara en utmaning för oerfarna elever med en 

skrivundervisning där de får skriva flera textutkast. Lärarinformanten (L3) säger: 

 

 Jag försöker att i åk 1 lära elever att tänka på processen när de skriver, att göra ett utkast, få 

  kamratrespons, bearbeta, få lärarrespons och bearbeta igen. Detta kan man inte göra alltid utan det  

  gäller att få elever att tänka att texten inte är klar när de satt sista punkten i skrivuppgiften. Elever  

  är ofta fokuserade på att göra uppgiften mer än att göra den så bra som möjligt. Det tar ofta hela 

  gymnasietiden att komma så långt med alla.  
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4.1.6 Lärares uppfattningar om muntlig/skriftlig lärarrespons 

 

Samtliga lärarinformanter uttryckte att de alltid ger någon form av muntlig och skriftlig 

respons på elevers skriftliga arbeten i svenskämnet då den skriftliga och muntliga responsen 

kompletterar varandra. Det är inte tillräckligt att enbart ge skriftlig eller muntlig respons då 

eleverna behöver dels prata med läraren om texten, dels behöver responsen svart på vitt för att 

komma ihåg den och spara den. En lärarinformant nämnde dessutom att elever ibland behöver 

lärarens hjälp att tolka dennes skriftliga respons. Lärarinformanten (L3) sade: 

 

 Jag ger alltid skriftlig respons i och efter elevens text och jag samtalar också med varje elev när  

  jag lämnar tillbaka skrivuppgifter. Dels är det för att få eleverna att förstå mina skriftliga  

  kommentarer och diskutera dem och dels är det för att elever inte alltid kan läsa min handstil. 

 

En annan lärarinformant (L6) säger: 

 

 För att den skriftliga responsen ska gå hem behöver den kompletteras med den muntliga. Eleven  

  förstår inte alla kommentarer utan behöver få det förklarat för sig. Därför ger jag alltid både skriftlig  

  och muntlig respons till eleverna.  

 

4.1.7 Lärares uppfattningar om elevrespons 

 

Sju av tio lärarinformanter sade att det är positivt för elevernas skrivutveckling att ge respons 

på andras elevtexter för att de så lär sig om olika textnormer och hur man granskar en text. 

Fyra lärarinformanter sade dessutom att arbete med elevrespons försvåras på grund av 

tidsbrist. Fem av tio lärarinformanter nämnde att det kan vara en utmaning att arbeta med 

elevrespons för att det krävs ett positivt klassrumsklimat att eleverna vågar föra fram sina 

åsikter till sina kamrater för att responsen ska vara givande. En lärarinformant (L6) säger: 

 

 Jag tycker elevrespons är bra om eleverna känner varandra så väl att de vågar vara ärliga mot  

  varandra och kan skriva och säga att texten är bra eller att den har ett par svagheter.  
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En annan lärarinformant tog även upp detta och nämnde att ett sätt att inleda arbete med 

elevrespons är att låta dem granska en elevtext vars skribent de inte känner. Lärarinformanten 

(L10) säger: 

 

 Ett annat sätt jag arbetat med är att låta elever läsa bedömda elevuppsatser från gamla nationella  

  prov och bedöma dem utifrån de kriterier som Skolverket gett. Det ger två effekter; dels ser eleverna  

  hur instruktionen till uppgifterna hänger ihop med betygskriterierna och dels lär de sig av att kritiskt 

  granska en elevtext från en person de inte känner. Sedan när de känner att de kan lite mer så kan man  

  låta dem ge respons på varandras texter.  

 

 4.2 Elevinformanternas uppfattningar om respons 

 

4.2.1 Elevers uppfattningar om läsarfokuserad respons 

 

Samtliga elevinformanter uttryckte att det är intressant att få läsarfokuserad respons då den 

informerar hur texten upplevdes av läsaren på ett mer känslomässigt plan. Tre av tio 

elevinformanter nämnde att en positiv egenskap med läsarfokuserad respons är att skribenten 

får information om huruvida texten lyckats stimulera de reaktioner som var tänkta. En 

elevinformant (E7) säger: 

 

 Ja men man kanske ville typ skapa reaktioner med texten och då är det liksom bra att få höra vad  

  den som läst den säger om den, alltså så man får veta om man har gjort det man ville med texten  

  liksom.  

 

Samtliga elevinformanter nämnde att de regelbundet får läsarfokuserad lärarrespons på sina 

texter i svenskämnet. Sex av tio elevinformanter nämnde att läsarfokuserad respons 

visserligen är intressant att få av läraren men att sådan respons inte var relevant ur ett 

betygsperspektiv. En elevinformant (E1) pekar på detta genom att säga: 
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 Asså det är klart att det är kul att få höra vad läraren tycker om texten men det är liksom inte  

  tillräckligt med en massa tyckanden bara. Den [läraren] måste ju säga liksom om texten har det  

  som den måste ha, alltså för att man ska få betyg på den.  

 

Med andra ord är det enligt dessa informanter väsentligt att lärarresponsen relaterar till de 

betygskriterier som gäller för texten och att responsen ger viss betygsinformation. En 

elevinformant nämnde dessutom att läsarfokuserad respons troligtvis är relativt enkel att ge 

men att läraren bör ge mer än enbart den typen av respons. Elevinformanten (E5) säger: 

 

 Den [läsarfokuserade responsen] är rätt lätt att ge och det kan va skönt om man kanske inte vet  

  så mycket om respons eller om man har lite erfarenhet men läraren måste kunna ge mer än bara  

  sådan respons. De ska kunna mer liksom.  

 

4.2.2 Elevers uppfattningar om kriteriefokuserad respons 

 

Samtliga elevinformanter uttryckte att kriteriefokuserad respons är bra ur ett betygsperspektiv 

då den informerar skribenten om texten har uppfyllt de nödvändiga textkriterierna eller inte. 

Samtliga elevinformanter nämnde dessutom att de regelbundet får kriteriefokuserad 

lärarrespons. Tre av tio  elevinformanter nämnde att kriteriefokuserad respons även var 

fördelaktig då skribenten lär sig mer om olika textnormer. En elevinformant (E2) säger: 

 

 Klart den [kriteriefokuserade responsen] är bra för man får ju veta om min text har alla bitar den  

  ska ha liksom och så lär man sig också om olika texter och så, alltså det finns ju mycket bra med  

  den liksom.  

 

En elevinformant uttryckte att läsarfokuserad respons bör kompletteras med kriteriefokuserad 

respons. På så vis får skribenten information om dels vilken känslomässig effekt texten har på 

läsaren, dels om texten uppfyller de huvudsakliga textkriterierna. Elevinformanten (E5) säger: 

 

 Man vill ju faktiskt också veta vilka tankar och känslor texten väcker. När man skriver så vill man  

  mer än bara nå en bunt kriterier liksom, man vill ju beröra och väcka känslor hos läsaren. […] De  

  [läsarfokuserad och kriteriefokuserad respons] kan vara bra ihop för att då får man veta det som är  

  kul att veta och det som man måste veta för att det är viktigt liksom. 
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4.2.3 Elevers uppfattningar om skribentfokuserad respons 

 

Samtliga elevinformanter sade att de flesta lärare, enligt deras erfarenheter, ger 

skribentfokuserad respons på elevtexter. Visserligen hade elevinformanterna både Svenska A 

och Svenska B i åtanke när de svarade på denna fråga men det är trots detta ett relevant 

resultat för denna undersökning. Fyra av tio elevinformanter hade dessutom haft fler än en 

lärare i Svenska A kursen på gymnasiet. Samtliga elevinformanter nämnde dessutom att alla 

lärare alltid bör ge skribentfokuserad respons på elevtexter då det varierar hur omfattande 

respons en elev psykiskt orkar ta emot och kan hantera. En elevinformant (E7) pekar på detta 

genom att säga: 

 

 Jag tycker att det är verkligen jätteviktigt att alla lärare tänker på det, alltså på eleven för att  

  det känns verkligen jättetungt när man får en massa anmärkningar på texten. Alltså blir det för  

  mycket så får man typ avsmak för hela grejen och då vill man bara inte göra något åt det liksom.  

  Alltså, alla pallar faktiskt inte att ta sånt.  

 

Dock uttrycktes det även att inte alla lärare ger skribentfokuserad respons.  Fem av tio 

elevinformanter nämnde att de har mottagit lärarrespons som inte varit skribentfokuserad och 

att det ofta påverkar eleven negativt. En elevinformant (E3) pekar på detta genom att säga: 

 

 En del lärare tänker säkert på det men inte alla. Ibland får man jättemycket kommentarer och  

  man känner typ oj vad jobbigt det blev nu.  

 

4.2.4 Elevers uppfattningar angående lärarrespons på lokal/global 

  textnivå 

 

Samtliga elevinformanter uttryckte att de oftast får någon form av respons på både den 

globala och lokala textnivån men att det förekommer variationer i hur mycket de två 

textnivåerna uppmärksammas av lärare. Sju av tio elevinformanter nämnde att det är vanligt 

förekommande att lärarresponsen prioriterar den lokala textnivån i elevtexter. Det uttrycktes 
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även att det förekommer att eleverna får be läraren att utveckla sin respons genom att ställa 

frågor till läraren om den globala textnivån. En elevinformant (E4) säger: 

 

 Visst får man någon eller ett par kommentarer om helheten men oftast petar de i stavning och  

  ordval och formulering. Det är som att det är jätteviktigt liksom. [....] Det händer ju att man får  

  gå till läraren och säga liksom kan du säga något om det här och det här för att du inte har skrivit  

  något om det.  

 

Fem av tio elevinformanter sade att lärarresponsen kan vara allmänt otydlig och att eleverna 

då får be om ytterligare respons av läraren. En elevinformant (E1) pekar på detta genom att 

säga: 

 

 Ofta får man be om mer respons för att det räcker liksom inte att läraren typ ba skriver ja intressant  

  text liksom, man vill ju veta mer. Vad är det som är intressant?  

 

En annan elevinformant (E2) gav ett exempel på otydlig lärarrespons. Elevinformanten säger: 

 

 Ibland fattar man inte alls vad de menar. En lärare skrev typ, ja du har inte gjort så och så med det  

  var ju inte uppgiften heller, så man ba ok, vad betyder det? Var det nödvändigt att skriva? 

 

4.2.5 Elevers uppfattningar om lärarrespons som en del av 

  skrivprocessen 

 

Samtliga elevinformanter nämnde att det är vanligt förekommande att få lärarrespons under 

skrivandets gång. Samtliga elevinformanter sade dessutom att lärarrespons under skrivandets 

gång är bra för deras skrivande och att det är kunskapsutvecklande samt uppskattas av 

eleverna. En elevinformant (E4) pekar på detta genom att säga: 

 

 Jag tycker det är bra när läraren tittar förbi då och då och ger respons allt eftersom man skriver. Man  

  lär sig bättre när någon kommer under själva arbetet med texten och ger tips. Det fastnar i huvudet då  

  för då får man prata om det med en gång. Det är också bra när de frågar hur det går och om man  

  undrar något.  
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Två elevinformanter nämnde också ett delat ansvar mellan lärare och elev. Med andra ord är 

det lärarens ansvar att ha uppsyn över elevens skrivande och ge respons under skrivandet 

gång men det är också elevens ansvar att söka respons vid eventuellt behov under skrivandet. 

En elevinformant (E10) säger: 

 

 Men man får ju inte glömma att vi [elever] också har ett ansvar. Alltså ja, det är bra att läraren ger  

  respons under själva processen men vi måste också se till att vi pratar med läraren och ställer frågor  

  när vi under över något och inte väntar tills dagen innan den [texten] ska in. Det blir jag så irriterad  

  på när folk gör. Då är det verkligen skyll dig själv.  

 

Samtliga elevinformanter uttryckte dessutom att arbete med flera textutkast och lärarrespons 

på varje utkast påverkar elevernas skrivutveckling positivt. Fem av tio elevinformanter 

nämnde dessutom att det förekommer för lite arbete med flera textutkast i lärares 

skrivundervisning. En elevinformant (E1) säger: 

 

 Jag tycker man lär sig mycket mer om man får skriva flera utkast för då har man en chans att rätta  

  till det viktigaste i texten innan deadlinen. Också så är det så att när man skriver flera utkast och får  

  göra om texten så får man oftast jobba med den en längre tid och man får typ fördjupa sig i den mer. 

  Det är synd att vi inte får jobba mera så för det är så bra liksom.  

 

Dock nämnde en elevinformant att arbetet med en text inte får  pågå under en alltför lång 

tidsperiod. Elevinformanten (E8)  säger: 

 

 Det kan vara jättebra att få skriva flera utkast och få respons på dem men läraren får tänka på att  

  det blir jobbigt om man måste jobba för länge med det. Man vill liksom inte sitta med en och  

  samma text i en hel termin. Det är säkert inte kul för dem [lärarna] heller egentligen.  

 

4.2.6 Elevers uppfattningar om muntlig/skriftlig lärarrespons 

 

Samtliga elevinformanter uttryckte att de alltid får skriftlig lärarrespons på skriftliga arbeten 

men att det varierar i hur mycket lärarna skriver. Samtliga elevinformanter nämnde dessutom  



31 
 

att de flesta lärare ger muntlig respons. Fyra av tio elevinformanter nämnde att det 

förekommer att lärare erbjuder sig att ge muntlig respons men att det är upp till eleverna att 

säga till om de vill ha det. En elevinformant (E5) säger: 

 

 Det finns lärare som säger att de kan ge muntlig respons på det man gjort men att det är vårt ansvar  

  att ta initiativ och säga till den läraren att man vill ha muntlig respons på sin text och oftast så gör man 

  det.  

 

Åtta av tio elevinformanter nämnde att lärare alltid bör ge muntlig respons under skrivandets 

gång för att förhindra att elevens skrivande kommer på villovägar. Det nämndes även att 

skriftlig respons under skrivandets gång inte är nödvändigt så länge det förekommer muntlig 

respons. Det nämndes även att skriftlig respons var som mest uppskattat på slutversioner av 

texter och textutkast som eleverna lämnat till läraren för respons. Sex av tio elevinformanter 

sade dessutom att muntlig respons är nödvändig vid tillfällen då eleverna inte kan tolka 

lärarens skriftliga respons.  

 

4.2.7 Elevers uppfattningar om elevrespons 

 

Två av tio elevinformanter uttryckte att elevrespons onödigt då det inte är kamraten som sätter 

betyg på texten. En elevinformant nämnde att arbete med elevrespons troligtvis har flera goda 

egenskaper men att det kan vara krävande för eleven. Elevinformanten (E4) säger: 

 

 Det är säkert bra och man lär sig saker men det krävs mer jobb och ansvar och ibland orkar man  

  knappt med sin egen text och då kan det vara skitjobbigt att tvingas hålla på med någon annans text 

  och hjälpa dem. 

 

Åtta av tio elevinformanter sade att det är positivt med elevrespons då det är 

kunskapsutvecklande samt positivt för skrivutvecklingen. En elevinformant (E6) pekar på 

detta genom att säga: 

 

 När man får läsa dem andras texter och går igenom med läraren vad man ska titta efter så lär man  

  sig mer om att skriva och hur vissa texter ska se ut.  
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En elevinformant nämnde att det kan vara en utmaning för vissa elever att arbeta med 

elevrespons på grund av bristande erfarenhet. Elevinformanten (E3) säger: 

 

 Jag tror att vissa kan tycka att det är svårt och jobbigt att hålla på med sådant för att man kanske  

  inte kan så mycket om det. Jag vet att när jag först provade det så kände jag mig osäker och visste 

  inte riktigt vad man skulle göra. Men det är ju så när man provar något nytt, det känns liksom  

  ovant men man vänjer sig och sen blir det bra.  

 

4.3 Finns det några likheter och skillnader mellan 

  lärarinformanternas och elevinformanternas 

  uppfattningar? 

4.3.1 Lärares och elevers uppfattningar om läsarfokuserad respons 

Samtliga lärarinformanter och elevinformanter uttryckte att läsarfokuserad respons har flera 

goda egenskaper och att den är användbar. Dock nämnde de olika positiva egenskaper med 

den typen av respons. Lärarinformanterna sade att läsarfokuserad respons var användbar för 

att den informerar skribenten om eventuella otydligheter i texten. Elevinformanterna nämnde 

att läsarfokuserad respons var användbar för att den informerar skribenten om huruvida texten 

lyckats stimulera reaktioner hos läsaren.  

 Samtliga lärarinformanter nämnde att de använder sig av läsarfokuserad lärarrespons i sin 

skrivundervisning. I likhet med detta nämnde samtliga elevinformanter att de regelbundet får 

läsarfokuserad lärarrespons på deras texter. Fyra av lärarinformanterna nämnde även att 

enbart  läsarfokuserad respons inte är lämplig ur betygssynpunkt och bör kompletteras med 

kriteriefokuserad respons. I likhet med detta nämnde elevinformanterna att enbart 

läsarfokuserad respons inte var relevant ur ett betygsperspektiv då den inte utgår från några 

kriterier.  
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4.3.2 Lärares och elevers uppfattningar om kriteriefokuserad respons 

Samtliga lärarinformanter nämnde att de använder sig av kriteriefokuserad respons i sin 

skrivundervisning. I likhet med detta nämnde samtliga elevinformanter att de regelbundet får 

kriteriefokuserad lärarrespons. Både elevinformanterna och lärarinformanterna uttryckte att en 

positiv egenskap med kriteriefokuserad respons är att eleverna lär sig mer om olika 

textnormer. Samtliga elev- och lärarinformanter nämnde dessutom att denna typ av respons är 

lämplig ur ett betygsperspektiv då eleverna informeras om vilka kriterier texten ska uppnå för 

att bli godkänd av läraren. 

 Både elevinformanter och lärarinformanterna uttryckte att kriteriefokuserad respons bör 

kompletteras med läsarfokuserad respons men av olika anledningar. Fyra av tio 

lärarinformanter nämnde att läsarfokuserad respons bör komplettera kriteriefokuserad respons 

då enbart kriteriefokuserad respons kan vara påfrestande för eleven. I kontrast till detta 

nämnde elevinformanterna att kriteriefokuserad respons bör kompletteras med läsarfokuserad 

respons då skribenten då får information om dels vilken känslomässig effekt texten har på 

läsaren, dels om texten uppfyller de huvudsakliga textkriterierna. 

 

4.3.3 Lärares och elevers uppfattningar om skribentfokuserad respons 

Nio av tio lärarinformanter sade att de använder sig av skribentfokuserad respons i sin 

skrivundervisning och att lärare alltid bör använda sig av denna typ av respons. En av tio 

lärarinformanter nämnde att skribentfokuserad respons enbart var nödvändig vid 

responsgivning till elever som har svårt att utveckla sitt skrivande. I likhet med detta nämnde 

samtliga elevinformanter att de flesta lärare använder sig av skribentfokuserad respons i sin 

skrivundervisning men de nämnde även att inte alla lärare gör det. Lärarinformanterna och 

elevinformanterna nämnde dessutom att skribentfokuserad respons var nödvändig då respons 

som inte är skribentfokuserad kan ha negativa effekter på eleven och dennes skrivutveckling.  
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4.3.4 Lärares och elevers uppfattningar angående lärarrespons på  

    lokal/global textnivå 

Samtliga lärarinformanter uttryckte att de alltid ger någon form av respons på både den 

globala och lokala textnivån. I likhet med detta nämnde samtliga elevinformanter att de oftast 

får någon form av respons på både den globala och lokala textnivån. Dock nämnde även sex 

av tio lärarinformanter att respons på den globala textnivån prioriteras i deras 

skrivundervisning och fyra av tio lärarinformanter nämnde att respons på den globala 

textnivån och den lokala textnivån är lika betydelsefull. I kontrast till detta sade sju av tio 

elevinformanter att det är vanligt förekommande att lärarresponsen prioriterar den lokala 

textnivån i elevtexter. Elevinformanterna uttryckte även att de ibland får be läraren utveckla 

sin respons på den globala textnivån och att lärarrespons har tendenser att vara allmänt 

otydlig.  

4.3.5 Lärares och elevers uppfattningar om lärarrespons som en del av 

    skrivprocessen 

Samtliga lärarinformanter uttryckte att de försöker ge respons ett flertal gånger under 

skrivprocessen och att lärarrespons på elevers texter under skrivandets gång gynnar elevernas 

skrivutveckling. Detta kan kopplas till elevinformanterna som sade att det enligt deras 

erfarenhet, är vanligt förekommande att få lärarrespons under skrivandets gång.  

 Samtliga lärarinformanter nämnde även att arbete med flera textutkast samt att få respons 

på varje utkast är kunskapsutvecklande för eleverna. I likhet med detta uttryckte samtliga 

elevinformanter att arbete med flera textutkast och lärarrespons på varje utkast påverkar 

elevernas skrivutveckling positivt. Dock nämnde en lärarinformant och en elevinformant att 

det kan vara krävande för elever med en skrivundervisning där man arbetar med flera 

textutkast. Dock nämnde de två informanterna olika anledningar till detta. Lärarinformanten 

sade att det kan vara problematiskt för oerfarna elever att lära sig hur man arbetar med flera 

textutkast som en del av skrivprocessen. I kontrast till detta nämnde elevinformanten att det 

kan vara påfrestande för elever att arbeta med en och samma text under en längre tidsperiod. 

Samtliga lärarinformanter uttryckte att de ofta arbetar med flera textutkast som en del av 

skrivundervisningen och skrivprocessen men i kontrast till detta uttryckte fem av tio 
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elevinformanter att de inte får arbeta tillräckligt med flera textutkast som en del av 

skrivprocessen.  

 

4.3.6 Lärares och elevers uppfattningar om muntlig/skriftlig 

    lärarrespons 

Samtliga lärarinformanter uttryckte att de alltid ger någon form av muntlig och skriftlig 

respons på elevers skriftliga arbeten. I likhet med detta sade samtliga elevinformanter att de 

alltid får skriftlig lärarrespons på skriftliga arbeten. Dock uttrycktes det även bland 

elevinformanterna att det varierar hur mycket lärarna skriver i sin skriftliga respons. Samtliga 

elevinformanter nämnde dessutom att de flesta lärare, enligt deras erfarenhet ger muntlig 

respons.  

 Både lärarformanterna och elevinformanterna nämnde att det var nödvändigt med både 

skriftlig och muntlig respons. Lärarinformanterna sade att både muntlig och skriftlig 

lärarrespons är nödvändig då eleverna ofta behöver diskutera texten med läraren, behöver 

läraren hjälp att tolka dennes skriftliga respons samt behöver responsen skriftligt på papper 

för att kunna komma ihåg den. I likhet med detta nämnde elevinformanterna att muntlig 

lärarrespons var nödvändig vid tillfällen då eleverna inte kan tolka lärarens skriftliga respons 

samt att muntlig respons under skrivandets gång hindrar att elevens skrivande kommer på 

villovägar. Elevinformanterna sade dessutom att skriftlig lärarrespons var mest uppskattat på  

på slutversioner av texter och textutkast. 

 

4.3.7 Lärares och elevers uppfattningar om elevrespons 

 

Sju av tio lärarinformanter nämnde att en positiv egenskap med elevrespons är att de dels lär 

sig om olika textnormer, dels lär sig hur man granskar en text. I likhet med detta nämnde åtta 

av tio elevinformanter att en god egenskap med elevrespons är att det är dels 

kunskapsutvecklande, dels positivt för skrivutvecklingen. Dock nämnde två av tio 

elevinformanter att arbete med elevrespons inte är nödvändigt då det är läraren och inte 

klasskamraten som sätter betyg på texten.  
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Fyra av tio lärarinformanter uttryckte att arbete med elevrespons kräver tid och ett positivt 

klassrumsklimat. I kontrast till detta nämnde två elevinformanter att elevrespons kan vara 

problematiskt och krävande för elever av olika anledningar dvs. bristande erfarenhet och för 

stor arbetsbörda.  
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5 diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

 

Denna studie syftade till att undersöka vilka uppfattningar om responsarbete inom 

svenskämnet som förekommer bland lärare och elever. Studien syftar även till att klargöra hur 

lärarnas och elevernas uppfattningar förhåller sig till varandra. Resultatet visar att det finns 

både likheter och skillnader mellan lärarinformanternas och elevinformanternas uppfattningar 

om respons och paralleller kan dras mellan resultatet i denna undersökning och den teoretiska 

bakgrunden och forskning på området (se 2. Bakgrund). Visserligen hade elevinformanterna 

både Svenska A och Svenska B kurserna i åtanke när de svarade på intervjufrågorna men trots 

detta var deras svar ändå relevanta för denna undersökning då deras uppfattningar om respons 

förmedlades och kunde gestaltas. 

 

5.1.1 Kontraster mellan informanternas uppfattningar  

 

5.1.1.1 Kontraster mellan informanternas uppfattningar om arbete med och respons på flera 

   textutkast  

 

I studien av Norberg Brorsson (2007:187f) som refereras i forskningsbakgrunden visade det 

sig att en av lärarna använde sig av en skrivundervisning där eleverna skrev endast ett 

textutkast och att lärarens skriftliga respons gavs på enbart det slutgiltiga utkastet. Norberg 

Brorsson (2007:188) refererar till Black och skriver att respons som ska stötta elevens 

skrivutveckling bör ges under skrivandets gång dvs. under själva textproduktionen. Respons 

på endast slutprodukten ger med andra ord endast begränsad påverkan. Detta kan kopplas till 

min undersökning som visade att samtliga lärarinformanter anser att arbete med flera 

textutkast samt att få respons på varje utkast är kunskapsutvecklande för eleverna. I likhet 

med detta ansåg samtliga elevinformanter att arbete med flera textutkast och lärarrespons på 

varje utkast påverkar elevernas skrivutveckling positivt. 
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 Samtliga lärarinformanter nämnde även att de ofta arbetar med flera textutkast som en del 

av skrivprocessen. I kontrast till detta uttryckte fem av tio elevinformanter att det förekommer 

för lite arbete med flera textutkast. Lärarinformanterna uttryckte dessutom att arbete med flera 

textutkast är krävande för läraren på grund av för stora elevgrupper samt tidsbrist. Det är 

möjligt att lärarnas förutsättningar för att arbeta med flera textutkast som en del av 

skrivprocessen och skrivundervisningen försämras på grund av läraryrkets komplexa krav 

dvs. för stora elevgrupper samt för lite undervisningstid med eleverna. Dock är det även 

möjligt att dessa lärarinformanter har dålig insikt i sin egen skrivundervisning eller helt enkelt 

är lata och att det förklarar varför lärarinformanternas och elevinformanternas uppfattningar 

om och erfarenheter av arbete med flera textutkast inte överensstämmer. Dessutom kan det 

vara så att lärarinformanternas svar påverkades av min närvaro, det vill säga att de baserade 

deras svar på vad de tror att jag som lärarstudent vill höra.   

 

5.1.1.2 Kontraster mellan informanternas uppfattningar om respons på global och lokal 

   textnivå samt allmänt otydlig respons 

 

Som tidigare nämnts i forskningsbakgrunden behandlar Hoel (2001:27ff) två olika textnivåer 

dvs. en global nivå och en lokal nivå. Den globala nivån syftar till textens övergripande drag 

så som syfte, innehåll och struktur medan den lokala nivån syftar till textens detaljer så som 

satser och ordval. Hoel (2001:153f) hävdar dessutom att lärares respons har tendenser att 

fokusera på den lokala textnivån när det egentligen är den globala textnivån som bör 

uppmärksammas. Även Norberg Brorsson (2007:187f) tar upp detta och skriver att hennes 

studie visade att ”synen på skrivutvecklingen är bottom up, dvs. olika moment övas medan 

textens globala koherens inte ägnas någon nämnvärd uppmärksamhet.” I likhet med detta 

visade min undersökning att samtliga lärarinformanter anser sig alltid ge någon  form av 

respons på både den globala och lokala textnivån och i likhet med detta  anser samtliga 

elevinformanter att de oftast får någon form av respons på både den globala och lokala 

textnivån. Dock fanns det även kontraster mellan elevinformanternas och lärarinformanternas 

uppfattningar.  Sex av tio lärarinformanter anser att respons på den globala textnivån 

prioriteras i deras skrivundervisning men sju av tio elevinformanter anser att det är vanligt 

förekommande att lärarrespons prioriterar den lokala textnivån i elevtexter. Med andra ord 
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överensstämmer inte lärarinformanternas och elevinformanternas uppfattningar om och 

erfarenheter av lärarrespons på global och lokal textnivå. Det är möjligt att dessa kontraster 

uppstår för att lärarinformanterna saknar insikt i sin responsgivning på de olika textnivåerna. 

Ovan nämnda kontraster kan också uppstå för att elevinformanterna inte delar sina 

uppfattningar om lärarrespons på olika textnivåer med lärarna. Kanske är det så att 

lärarinformanterna inte är medvetna om att en del elever finner deras respons på den globala 

textnivån otillräcklig och utvecklar därför inte den responsen. Det är möjligt att 

lärarinformanterna skulle ge utförligare respons på den globala textnivån om deras elever 

skulle uttrycka sina behov av sådan respons. Detta kan kopplas till denna undersökningens 

relevans dvs. att det är väsentligt att elever och lärare tar del av varandras åsikter för att 

responsarbetet ska kunna vara så framgångsrikt som möjligt för samtliga parter. 

 Min undersökning visade att samtliga lärarinformanter anser att det är nödvändigt att ge 

både muntlig och skriftlig lärarrespons på elevers skriftliga arbeten. I kontrast till detta visade 

min undersökning även att fem av tio elevinformanter anser att lärarresponsen har tendenser 

att vara allmänt otydlig och att eleverna då får be om ytterligare respons av läraren. Detta kan 

kopplas till studien gjord av Norberg Brorsson (2007:187f ) som visade att en av lärarna hade 

tendenser att ge vag och allmän respons. En konsekvens av detta blev att responsen inte alltid 

förstods av eleverna. Även Hoel (2001:153) behandlar detta och hävdar att lärarrespons kan 

vara generell när den kanske istället bör vara specifik.  

 Att det finns tydliga kontraster mellan elevinformanternas och lärarinformanternas 

uppfattningar om respons kan indikera att kommunikationen mellan lärare och elev bör 

förbättras. Slutsatsen kan även dras att en öppen  kommunikation och en gemensam 

utgångspunkt är nödvändig för att responsarbete ska kunna vara givande för alla parter. Dock 

finns det som sagt även likheter mellan lärarinformanternas och elevinformanternas 

uppfattningar om respons. Några av dessa likheter behandlas nedan.  
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5.1.2 Likheter mellan informanternas uppfattningar  

 

5.1.2.1 Likheter mellan informanternas uppfattningar om läsarfokuserad respons 

 

Läsarfokuserad respons fokuserar på läsarens egna subjektiva reaktioner på texten och syftar 

till att uppmärksamma och förmedla vilken effekt texten har på läsaren. Då responsen ges 

utifrån läsarens subjektiva upplevelse av texten är vem som helst kvalificerad att ge 

läsarfokuserad respons. Med andra ord krävs ingen ämneskompetens hos läsaren för att kunna 

ge sådan feedback. Dessutom finns det variation och mångfald angående läsarbaserad respons 

då den är individbunden (Hoel 2001:108f). Min undersökning visade att samtliga 

lärarinformanter och elevinformanter uttryckte att läsarfokuserad respons har flera goda 

egenskaper. Denna typ av respons anses vara användbar då den dels informerar skribenten om 

eventuella otydligheter i texten, dels för att den informerar skribenten om huruvida texten 

lyckats stimulera reaktioner hos läsaren. Fyra av lärarinformanterna nämnde även att enbart 

läsarfokuserad respons inte är lämplig ur betygssynpunkt och bör kompletteras med 

kriteriefokuserad respons. I likhet med detta nämnde elevinformanterna att enbart 

läsarfokuserad respons inte var relevant ur ett betygsperspektiv då den inte utgår från några 

kriterier. Med andra ord finns det tydliga likheter mellan lärarinformanternas och 

elevinformanterna uppfattningar om läsarfokuserad respons. 

  

5.1.2.2 Likheter mellan informanternas uppfattningar om kriteriefokuserad respons 

 

Dysthe, Hertzberg och Hoel anser att ”[k]riteriebaserade responser utgår från frågan: ’Hur 

överensstämmer texten med de krav som ställs på den?’” Hoel (2001:109) skriver att 

kriteriefokuserad respons dessutom utvecklar ”skribentens textkompetens och 

bedömningsförmåga i förhållande till vissa textnormer.” Detta kan kopplas till min 

undersökning som visade att både elevinformanterna och lärarinformanterna anser att en 

positiv egenskap med kriteriefokuserad respons är att eleverna lär sig mer om olika 

textnormer. Samtliga elev- och lärarinformanter anser dessutom att denna typ av respons är 

lämplig ur ett betygsperspektiv då eleverna informeras om vilka kriterier texten ska uppnå för 
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att bli godkänd av läraren. Det kan finnas flera anledningar till varför elevinformanter och 

lärarinformanter drar paralleller mellan betygskriterier och textkriterier. Hoel (2001:153) 

skriver exempelvis att ”dessa [text]normer har betydelse för examensresultat, och som 

yrkesperson har läraren också ansvar för hur eleverna klarar sin examen.” Med andra ord är 

det möjligt att lärarinformanterna gör kopplingar mellan textkriterier och betygskriterier för 

att betygssättning är en väsentlig arbetsuppgift inom läraryrket. Att elevinformanter drar 

paralleller mellan betygskriterier och textkriterier kan bero på att betyg och utbildning är 

betydelsefullt för framtida studier och arbetsmarknaden.  

 Samtliga lärarinformanter nämnde att de använder sig av kriteriefokuserad respons i sin 

skrivundervisning. I likhet med detta nämnde samtliga elevinformanter att de regelbundet får 

kriteriefokuserad lärarrespons. Läsarfokuserad respons och kriteriefokuserad respons bör inte 

utesluta varandra. Den nyttigaste responsen är en kombination av de två typerna då de 

kompletterar varandra (Hoel 2001:109). Även detta kan kopplas till min undersökning som 

visar att lärarinformanterna och elevinformanterna anser att kriteriefokuserad respons bör 

kompletteras med läsarfokuserad respons. Slutsatsen kan dras att det även finns tydliga 

likheter mellan lärarinformanternas och elevinformanterna uppfattningar om kriteriefokuserad 

respons.  

 

5.1.2.3 Likheter mellan informanternas uppfattningar om skribentfokuserad respons 

 

Den tredje huvudtypen av respons är skribentfokuserad respons som tar hänsyn till 

pedagogiska och psykologiska aspekter. Med andra ord bör responsgivaren anpassa responsen 

efter hur mycket skribenten psykologiskt orkar med (Dysthe, Hertzberg & Hoel 2002:133). 

Min undersökning visade att nio av tio lärarinformanter sade att de använder sig av 

skribentfokuserad respons i sin skrivundervisning. I likhet med detta nämnde samtliga 

elevinformanter att de flesta lärare använder sig av skribentfokuserad respons i sin 

skrivundervisning men de nämnde även att inte alla lärare gör det.  Lärarinformanterna och 

elevinformanterna nämnde dessutom att  lärare alltid bör använda sig av denna typ av respons 

då respons som inte är skribentfokuserad kan ha negativa effekter på eleven och dennes 

skrivutveckling. Med andra ord finns det även tydliga likheter mellan elevinformanternas och 

lärarinformanternas uppfattningar om skribentfokuserad respons. 
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5.1.2.4 Likheter mellan informanternas uppfattningar om muntlig och skriftlig respons  

 

I Norberg Brorssons (2007:187f) studie som genomfördes i grundskolans årskurs 7 och 8 

visade att lärarna som deltog i studien använde sig av både skriftlig och muntlig respons på 

elevtexterna. Ett vanligt inslag i processorienterad skrivundervisning är just muntlig respons 

under skrivandets gång (Norberg Brorsson 2007:187f). Detta kan kopplas till min 

undersökning som visade att både lärarformanterna och elevinformanterna nämnde att det var 

nödvändigt med både skriftlig och muntlig respons. Lärarinformanterna sade att både muntlig 

och skriftlig lärarrespons är nödvändig då eleverna ofta behöver diskutera texten med läraren, 

behöver läraren hjälp att tolka dennes skriftliga respons samt behöver responsen skriftligt på 

papper för att kunna komma ihåg den. I likhet med detta nämnde elevinformanterna att 

muntlig lärarrespons var nödvändig vid tillfällen då eleverna inte kan tolka lärarens skriftliga 

respons samt att muntlig respons under skrivandets gång hindrar att  elevens skrivande 

kommer på villovägar.  

 Att det finns tydliga likheter mellan lärarinformanternas och elevinformanternas 

uppfattningar om olika typer av respons kan indikera att en gemensam utgångspunkt mellan 

parterna är på väg att utvecklas. En gemensam utgångspunkt och god kommunikation kan 

leda till att samtliga parter förstår varandra bättre samt känner sig förstådda. Detta kan i sin tur 

leda till ett mer framgångsrikt responsarbete. Det kan även indikera att en god och öppen 

kommunikation mellan lärarinformanterna och elevinformanterna är på väg att utvecklas. 

Dock finns det även som sagt tydliga skillnader mellan lärarinformanternas och 

elevinformanternas uppfattningar om respons. Baserat på detta kan slutsatsen dras att 

responsarbetet mellan lärarinformanterna och elevinformanterna bör vidareutvecklas 

ytterligare för att det ska vara givande för samtliga parter. Ett flertal slutsatser kan dras ur 

resultatet av denna undersökning, dock krävs det en större undersökning för att bekräfta dem. 

 

5.2 Metoddiskussion 

För denna undersökning valdes en kvalitativ metod och jag fann att den var den lämpligaste 

metoden för denna undersökning. Undersökningens metod gjorde det möjligt att gestalta 
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informanternas olika uppfattningar om de olika typerna av respons. Visserligen kritiseras 

kvalitativa studier för att det ofta låga antalet informanter gör det svårt att generalisera (Stukát 

2005:32). Just denna undersökning är av en mindre storlek och därför har jag inte 

generaliserat. Avsikten med denna undersökning var enbart att gestalta informanternas 

uppfattningar och inte att påvisa generella mönster. För framtida liknande större 

undersökningar kan det dock vara relevant att använda en kombination av en kvantitativ och 

kvalitativ metod för att nå en fördjupad undersökning som även ger en generell bild.  

 I syfte att besvara undersökningens forskningsfrågor har jag använt mig av 

semistrukturerade personliga intervjuer samt gruppintervjuer. Fördelen med att använda sig av 

intervjuer är att en djupare information blir tillgänglig då nödvändiga följdfrågor kan ställas 

till informanten. Dock är nackdelen med intervjuer att det är svårt att avgöra om intervjuarens 

närvaro påverkar informanternas svar. Som intervjuare undrar jag om informanterna uttryckte 

sina verkliga uppfattningar eller om de baserade sina svar på vad de tror att jag vill höra. 

Detta är troligtvis en problematik som de flesta intervjuare ställs inför. Dock kan slutsatsen 

dras att intervjuer ändå var relevant för denna undersökning då de möjligjorde åtkomst till en 

djupgående väsentlig information. Hade jag istället använt mig av enkäter hade den 

djupgående informationen troligtvis inte varit lika tillgänglig.  

  Det är svårt att avgöra hurvida elevinformanternas svar påverkades av att de intervjuades i 

par. Dock kan det konstateras att det inte förekom några bortfall och att samtliga 

elevinformanter fick lika mycket plats i talutrymmet vilket var gynsamt för undersökningen. 

Som intervjuare hade jag ett ansvar att se till att samtliga informanter fick komma till tals. Vid 

de tillfällen då det var osäkert om en elevinformants uppfattningar verkligen fått uttryckas 

fick jag ställa följdfrågor specifikt riktade till den informanten. 

  Jag fann dessutom att användandet av semistrukturerade intervjuer istället för strukturerade 

eller ostrukturerade intervjuer var lämpligt för denna undersökning då det tillät samtliga 

informanter att tala obehindrat under intervjuerna samt gav mig friheten att ställa följdfrågor 

vid behov.  

 Typen av frågor som ställs under en intervju avgör vilken typ av information intervjuaren 

får. Frågornas formulering och hur de ställs spelar en avgörande roll (Stukát 2005:37). Jag 

fann att intervjufrågornas formuleringar var passande för denna undersökning då de var öppna 

och jag som intervjuare kunde se till att samtalet höll sig till ämnet utan att ta fokus från 
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informanterna och som ett resultat av detta kunde informanterna ge omfattande svar som var 

relevanta för undersökningen. Dock kan det även diskuteras huruvida mina beskrivningar av 

de olika typerna av respons påverkade informanternas svar. Även detta är svårt att avgöra men 

denna risk var ett lämpligare alternativ än möjliga bortfall av informanter. Det visade sig 

dessutom att majoriteten av informanterna inte stött på de olika begreppen tidigare.  

  Det var även passande att använda sig av digital bandspelare vid intervjuerna för att det 

gjorde det möjligt att när som helst återgå till materialet och höra informanternas egna ord 

dvs. att jag inte behövde förlita mig på mitt minne helt och hållet. Det var även passande att 

göra transkriberingar av ljudmaterialet då de var användbara vid analysen. 

Sammanfattningsvis var en kvalitativ metod med semistrukturerade personliga intervjuer samt 

gruppintervjuer den lämpligaste metoden för denna undersökning.  
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6 Avslutning 

Denna studie visade bland annat att det finns tydliga likheter så väl som skillnader mellan 

lärarinformanternas och elevinformanternas uppfattningar om respons på elevers skriftliga 

arbeten i svenskämnet på gymnasiet. Undersökningen visade exempelvis att det finns slående 

likheter mellan lärarinformanternas och elevinformanternas uppfattningar om läsarfokuserad, 

kriteriefokuserad och skribentfokuserad respons. Dock visade även undersökningen att det 

fanns slående kontraster mellan elevinformanternas och lärarinformanternas uppfattningar om 

arbete med och respons på flera textutkast samt respons på global och lokal textnivå. Trots 

detta återstår det frågor som är relaterade till min forskning, till exempel: Har 

lärarinformanterna de nödvändiga förutsättningarna för att kunna arbeta med flera textutkast 

som en del av skrivprocessen och skrivundervisningen? Är dessa lärarinformanter bara lata 

eller saknar de insikt i sin egen skrivundervisning? Baserar lärarinformanterna deras svar på 

vad de tror att jag som lärarstudent vill höra? Framhävde elevinformanterna deras negativa 

erfarenheter av lärarrespons för att stimulera förändring av undervisningen? Dessa frågor kan 

vara relevanta för framtida större undersökningar. Dessutom kan det vara relevant att göra en 

undersökning kring huruvida elevers uppfattningar om respons påverkar elevernas 

studieresultat.  
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Bilaga A 

Missivbrev 

 
En undersökning om elevers och lärares uppfattningar om respons 
 

Hej! 

 

Jag heter Ingeborg Dahlqvist och är lärarstuderande på Mälardalens högskola. Eftersom jag 

studerar till lärare och kommer att ge respons på elevtexter i framtiden så vill jag veta vad du 

har för åsikter om lärarrespons och elevrespons på elevers muntliga och skriftliga arbeten i 

svenskämnet.  

 

Av den anledningen gör jag denna undersökning. Syftet med undersökningen är att ta del av 

lärares och elevers uppfattningar angående respons.  

 

Väljer du att medverka i undersökningen så kommer du att delta i en intervju med mig som tar 

max 30 minuter att genomföra och som spelas in med hjälp av en bandspelare. Ljudmaterialet 

kommer sedan att transkriberas dvs. skrivas ned på papper. Under intervjun får du svara på 

frågor om vad du anser om lärarrespons och elevrespons  i ämnet svenska. Slutresultatet blir 

sedan en C-uppsats.  

 

Denna undersökning präglas av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2004). Det 

innebär att deltagandet är helt frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan. Du har rätt 

att själv bestämma hur länge och på vilka villkor du deltar i undersökningen. Uppgifterna du 

lämnar är helt konfidentiella och både ljudmaterialet och transkriberingarna kommer att 

förvaras  

skyddade. Du är anonym på så vis att utomstående inte kan identifiera dig via uppgifterna du 

lämnar. Uppgifterna du lämnar används inte för något annat syfte än forskning.  

 

Undrar du över något så tveka inte att kontakta mig! 

 

 

Med vänliga hälsningar Ingeborg Dahlqvist 

 

E-mail: idt06001@student.mdh.se 

 

Tele: 073-6949710 

 

 

Jag har tagit del av och förstått ovanstående information och väljer att medverka i  

undersökningen: 

 

………………………………………………………………………………. 
 
 

mailto:idt06001@student.mdh.se
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Bilaga B 
 

Huvudsakliga intervjufrågor (ej inkluderat följdfrågor) 

Intervjufrågor till lärarinformanter 

Vad har du för uppfattningar angående de tre olika typerna av respons? 

Vad är din uppfattning angående lärarrespons på lokal/global textnivå? 

Vad är din uppfattning om lärarrespons som en del av skrivprocessen? 

Vad är din uppfattning om muntlig/skriftlig lärarrespons?  

Vad är dina uppfattningar om elevrespons? 

 

Intervjufrågor till elevinformanter 

Vad har du för uppfattningar angående de tre olika typerna av respons? 

Vad är din uppfattning angående lärarrespons på lokal/global textnivå? 

Vad är din uppfattning om lärarrespons som en del av skrivprocessen? 

Vad är din uppfattning om muntlig/skriftlig lärarrespons?  

Vad är dina uppfattningar angående elevrespons? 
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Bilaga C 

 

Intervjuschema för lärarinformanter 
 

L1: 2010-12-06  

L2:2010-12-06  

L3:2010-12-06  

L4:2010-12-06 

L5: 2010-12-07  

L6: 2010-12-07  

L7: 2010-12-07  

L8: 2010-12-07 

L9: 2010-12-07 

L10: 2010-12-07 

 

Intervjuschema för elevinformanter 
 

E1: 2010-12-09  

E2: 2010-12-09  

E3: 2010-12-09  

E4: 2010-12-09  

E5: 2010-12-09  

E6: 2010-12-09  

E7: 2010-12-10  

E8: 2010-12-10  

E9: 2010-12-10 

E10: 2010-12-10 

 

 

 

 
 


