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Syftet med denna studie är att undersöka om lärares skriftliga respons är formativ i svenskämnet och 

hur den formuleras i några klasser på en högstadieskola. Undersökningen har genomförts med 

utgångspunkt i en innehållsanalys av åtta responstexter från fem olika lärare. Analysen delades in i 

fyra kategorier: kommunikativt orienterade, texttypsorienterade, skolnormsorienterade och 

språknormsorienterade kommentarer. Resultatet visar att lärarna ger respons på sådant som hör till 

kommunikativt orienterade, texttypsorienterade och språknormsorienterade kommentarer. Utifrån 

detta kan man dra slutsatserna att lärarna i sin skriftliga respons har fokus på flera olika aspekter i sin 

skriftliga respons och denna anpassas efter elevtext och uppgift. Dock är inte responsen så formativ 

som de skulle behöva vara. Man kan även se att lärarna har fokus på den aktuella uppgiften och 

responsen innehåller sällan referenser till kommande eller tidigare uppgifter. 
___________________________________________________________________________ 
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1. Inledning 

Skolverket (2010b s.1) skriver att ”syftet med den formativa bedömningen är att stärka 

elevens lärande”. Ett sätt att göra detta i skriftliga uppgifter är att använda formativ respons 

som ett led i att utveckla ett väl fungerande skriftspråk. Formativ respons är en del av 

formativ bedömning och en närmare definition presenteras i slutet av kapitel två. Den 

formativa responsen är ett steg i lärandet för eleverna då det kommer till deras skriftliga 

kunskaper i svenska. Men hur formativ är den respons som eleverna får på sina skriftliga 

uppgifter? 

Min hypotes är att den respons som eleverna får kanske inte alls är så formativ som den bör 

och skulle kunna vara. Mitt antagande är att den formativa bedömningen mer liknar en 

summativ sammanfattning av elevtexternas positiva och negativa sidor, än givande formativa 

instruktioner som eleven sedan kan använda för att utveckla sitt skrivande. Detta skriver även 

Kronholm-Cederberg (2009) om och menar att responsen oftast uppfattas som obegriplig av 

eleverna, har en normativ övervikt samt en inriktning på en texts brister, vilket kan relateras 

till min hypotes av ämnet. Bergman-Claeson (2002) skriver även hon om lärares skriftliga 

respons och menar att lärares skiftliga kommentarer utgår från ett komplicerat mönster av 

förväntningar och traditioner. De lärare vars skriftliga respons hon undersökte visade att det 

kan finnas en stor skillnad i hur man använder och formulerar sin respons. Författaren drar 

även slutsatsen att det behövs större fokus på genrebegreppet och på textens funktion i 

samhället och klassrummet. 

Just formativ respons är viktigt att undersöka då den påverkar elevernas lust att skriva och ger 

dem redskap i den fortsatta skrivutvecklingen. En annan anledning att undersöka ämnet är att 

det inte finns speciellt mycket svensk forskning kring formativ respons, vilket även 

Skolverket (2010a s.1) anser: ”Den svenska forskningen om formativ bedömning är inte 

särskilt omfattande”. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka om lärares skriftliga respons i svenskämnet är 

formativ och hur den formuleras i några klasser på en högstadieskola.  

De frågeställningar jag söker svar på i detta arbete är:  

- Vilka aspekter är det som lärarna behandlar i sin respons?  

          - Hur ges responsen?  

          - När i skrivprocessen får eleverna respons på sina skriftliga uppgifter?  

- Hur formativ är den skriftliga respons som eleverna får på skriftliga uppgifter i 

svenska på högstadiet? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats är uppdelad i fem kapitel. Närmast nedan behandlas den forskningsbakgrund 

som finns i ämnet vilken avslutas med en begreppsdefinition av formativ respons. Här nämns 

sådan forskning som är relevant för min undersökning (kap. 2). I kapitel 3 presenteras mina 

metoder. Jag förklarar hur jag samlade in mitt material och hur detta sedan har bearbetats. Till 

detta kapitel hör även en diskussion om varför jag valt att studera just respons från lärare samt 

en beskrivning av arbetets förutsättningar och ramar. I kapitel 4 presenteras mina resultat efter 

de informanter som deltog samt en analys av resultaten. Avslutningsvis, i kapitel 5, förs en 

resultatdiskussion kring formativ respons och de resultat jag kommit fram till i förhållande till 

den forskning som finns kring respons och responsarbete. Här resonerar jag också kring val av 

metod i metoddiskussionen och presenterar möjlig framtida forskning. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel kommer den bakgrund och tidigare forskning jag anser relevant kring formativ 

bedömning och respons att presenteras. Skriftlig formativ respons i svenskämnet och en 

begreppsdefinition av formativ respons behandlas också. 

2.1 Formativ bedömning och respons 

Formativ bedömning är ett begrepp som förekommer i läroplaner och i de dokument som 

Skolverket publicerar. Flera synonymer för begreppet används och tre av dem är bedömning 

för lärande, synligt lärande eller lärande bedömning. Formativ bedömning är ”ett kreativt 

lärande- och bedömningssystem för en inkluderande skola” (Wallenberg 2013 s. 17). 

Begreppet används inte bara till bedömning utan det används också för att beskriva kvaliteter. 

Exempel på detta kan vara skriftliga kommentarer från en lärare till en elev där läraren 

beskriver kvaliteter hos en elevtext. Det handlar likaså om bedömningen av kvaliteter och hur 

man ska skapa en produkt som har bra sådana. Läraren anses ofta vara delaktig i den 

formativa bedömningen i klassrummet på så sätt att hens insatser i undervisningen är en viktig 

del av elevens inlärning och ett led i hur väl eleven lär sig. Formativ bedömning innebär både 

en förståelse av en process och förståelse av själva innehållet i den process som leder elever 

och lärare framåt (Wallenberg 2013). Med formativ bedömning skapar man möjligheter och 

arbetar för en så bra undervisning som möjligt: ”Att bedöma formativt är att utveckla 

förmågan att se kvaliteter och att uttrycka kritik på ett sätt som för arbetet framåt istället för 

att enbart värdera” (Wallenberg 2013 s. 11).  

Respons kan komma i form av formativa bedömningar. Om dessa formativa bedömningar är 

av hög kvalitet förbättras elevernas lärande (Norberg Brorsson 2007). Det som kännetecknar 

en formativ respons av högre kvalitet är att den strävar efter att göra eleven medveten om vad 

hen kan, samt vilken kvalitet det är på det som hen gjort. Läraren har här en viktig roll i att ge 

eleven nya kunskaper samt en tilltro till dessa kunskaper och färdigheter. Den andra delen 

som måste ingå i en formativ respons av hög kvalitet är att eleven blir medveten om vad som 

behöver vara i fokus för att en utveckling ska ske. Eleven ska få hjälp där denne befinner sig 

men också få hjälp att nå ännu längre än vad denne hade kunnat på egen hand. Detta kan man 

koppla till Vygotskijs begrepp om den nära utvecklingszonen (Strandberg 2006). Den när 

utvecklingszonen kommer eleverna i kontakt med då de får formativ skriftlig respons på en 



8 
 

uppgift (Sandin 2009). Grunden i den nära utvecklingszonen är att det handlar om ett socialt 

samspel och utveckling (Løkensgard Hoel 2001). Eleverna kan skriva, men för att bli bättre 

bör en respons ges som ligger på en något högre nivå vilket ämnar hjälpa eleverna att 

utvecklas ännu mer i sitt skrivande. Sammantaget kan man säga att respons handlar om att ge 

gensvar som ligger på en nivå som ger möjlighet till utveckling. Responsen handlar om 

skriftlig konstruktiv och utvecklande kritik (Sandin 2009). Det övergripande syftet med 

responsen är att hjälpa eleven att utvecklas i sitt språk. Det handlar likaså om att eleverna ska 

”lära sig att lära” (Holmgren 2010 s. 179) med hjälp av skriftliga kommentarer från läraren. 

Lärarens kunskap kring responsgivningens funktion och verkan är av stor vikt i responsarbetet 

med elevernas texter. Det är också av stor vikt att läraren är medveten om hur hen ska lägga 

upp sin undervisning kring respons för att den ska tillåta eleverna att befinna sig i den nära 

utvecklingszonen: 

Teachers need to know the learning intentions and success criteria of their lessons, know how well they 

are attaining these criteria for all students, and know where to go next in light of the gap between 

students’ current knowledge and understanding and the success criteria of: ”Where are you going?”, 

”How are you going?” and ”Where to next?” (Hattie 2009 s. 239, Hatties kursivering)  

Detta innebär att läraren bör ha en grundläggande tanke med den undervisning och planering 

som hen bedriver. Läraren behöver också vara medveten om vilka reaktioner och vilket utfall 

det kan tänkas bli av en viss undervisning. Allt detta är viktigt för att eleverna ska få en 

undervisning som framhåller ett synligt lärande vilket sedan kan kopplas till ett framgångsrikt 

responsarbete.  

Respons kan i allmänhet ges i fyra olika former (Hattie 2009). Den kan handla om själva 

uppgiften, om den är korrekt eller felaktig. Den kan handla om arbetsformen och hur den 

hjälper till att nå slutmålet. Den tredje formen handlar om respons som rör elevens egna 

förmågor att utvärdera sitt eget arbete. Den sista formen av respons rör det mer personliga hos 

eleven vilket gör att den saknar någon egentlig anknytning till uppgiften eller arbetet som 

eleven genomfört. Denna form av beröm och respons ger inget stöd för de tre frågorna, 

”Where am I going?”, ”How am I going?” och ”Where to next?” (Hattie 2009 s.177), och 

saknar därför egentlig relevans enligt författaren. Även Jönsson (2010) behandlar dessa 

frågor. Den personliga responsen leder inte till ökad inlärning. Denna form av respons leder 

snarare till att eleven blir rädd för att misslyckas och att få negativa kommentarer från läraren. 

Norberg Brorsson (2007) refererar till undersökningar som tidigare gjorts på vilken sorts 
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respons eleverna får på sina texter. Där visade det sig att endast en mycket liten del av den 

respons som eleverna fick handlade om just utvecklingsperspektiven i elevernas texter i 

förhållande till kommande texter. Istället riktade man in sig på den aktuella texten och vad 

eleven presterat just där (Norberg Brorsson 2007). 

Norberg Brorsson (2007), Løkensgard Hoel (1992a, 2001) samt Dysthe, Hertzberg och 

Løkensgard Hoel (2011) skriver att det finns tre olika sätt att rikta sin respons. Dessa menar 

att man kan ha en respons som är läsarbaserad, kriteriebaserad eller skribentbaserad. Att 

tillägga är också att Brommarco & Parmenius Swärd (2012) tar upp dessa tre delar av en 

respons, och har valt att kalla den för den tredelade bedömningsmodellen. Respons kan till 

exempel utgå från hur man som läsare uppfattar en text vilket är en så kallad läsarbaserad 

respons. Den läsarbaserade responsen utgår från den reaktion som läsaren får av en text. 

Denna typ av respons handlar om kommentarer där läsaren, i detta fall läraren, kommenterar 

den egna läsupplevelsen med utgångspunkt i vad som kan förbättras för att läsaren ska få en 

bättre upplevelse av texten. Den ger skribenten en insikt i hur texten uppfattas av någon 

annan. Den kriteriebaserade responsen handlar om de riktlinjer och normer som finns för den 

genre och texttyp som eleven skriver i. Denna typ av respons ger eleven mer specifika och 

konkreta aspekter att arbeta vidare med i jämförelse med den läsarbaserade responsen. Den 

tredje form av respons som nämns i tidigare forskning är den skribentbaserade responsen 

vilken handlar om en respons som svarar på frågan om ”Hur kan jag på bästa sätt förmedla 

detta till skribenten?” (Dysthe, Hertzberg och Løkensgard Hoel 2011 s. 180). Denna respons 

har ett pedagogiskt syfte och ansvaret ligger här mer på den som ger respons att ha förmågan 

att föra fram de kommentarer och frågor som finns kring texten. Det handlar om att göra 

responsen begriplig och lätt att förstå och ta till sig samt anpassa den efter en viss elev. Man 

bör inte ge samma respons till en duktig skribent som till en som har stora svårigheter. 

Som nämnts tidigare bör svar på frågorna ”Where am I going?”, ”How am I going?” och 

”Where to next?” (Hattie 2009, Jönsson 2010) ingå i en respons. En framgångsrik 

inlärningsmiljö är en miljö där både lärare och elev söker efter svar på dessa frågor som en 

integrerad del i undervisningen. Bergman- Claeson (2002) skriver även hon om att det i 

hennes forskning framkommit att en positiv skrivmiljö är viktig och att de lärare som hon 

undersökt använder sig av beröm och uppmuntran till sina elever. Hattie skriver vidare att det 

handlar om ett samspel mellan lärare och elev där läraren lär eleven och sedan ser eleven nå 

kunskap bortom detta: ”Monitoring, assessing and evaluating the progress in this task is what 

then leads to the power of feedback ‒ which comes second in the learning equation” (Hattie 
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2009 s. 238). Här ser man att Hattie ser på undervisning som ett första steg vilket sedan 

mynnar ut i respons på det som eleven själv presterat. Svedner (1999) kallar även detta för 

instruktion och handledning. Instruktion på så sätt att eleven har en tydlig riktning med sitt 

arbete och handledning i det hen gör i form av uppmuntran och påpekanden från läraren för 

att bli bättre. 

2.1.1 Skriftlig formativ respons i svenskämnet 
Respons och bearbetning av texter är viktigt när eleverna skriver på svenska och man kan 

anse att texter egentligen aldrig är färdiga (Brommarco & Parmenius Swärd 2012). När det 

kommer till språk finns det alltid ytterligare saker som man kan utveckla och förbättra. Det 

gäller bara att man har de rätta redskapen och kunskaperna för att kunna göra en sådan 

förbättring. Detta är vad formativ skriftlig respons utgår från. 

Respons betyder enligt Svenska akademiens ordlista (2006) ʼsvarʼ eller ʼgensvarʼ. Dessa svar 

eller gensvar kan vara av både muntlig och skriftlig karaktär. Respons kan ges av lärare till 

elever eller från elever till andra elever. Den kan likaså komma i olika skeden i en 

skrivprocess, men för att responsen ska fungera vägledande, vara dialogisk och ge stöd bör 

den ges under skrivprocessen. Respons som formativ bedömning kan också leda till och vara 

en del av en summativ bedömning då den hjälper till vid och ger stöd vid betygssättning av en 

skrivuppgift (Norberg Brorsson 2007). Løkensgard Hoel (1996) beskriver att respons i dess 

snävare betydelse handlar om respons på utkast som sedan leder fram till en färdig text. En 

sådan snäv tolkning och användning har lett till att respons blivit ett isolerat fenomen i 

klassrummet utan egentligt sammanhang, men ser man respons som en reaktion ger det 

begreppet en vidare betydelse och innehåll (Løkensgard Hoel 1996). En vanlig uppfattning 

om respons är också att den är till för att texten ska bli bättre, men så är inte alltid fallet. En 

text som får bra respons förbättras kanske inte särskilt mycket medan en text som får lite 

respons kanske förbättras avsevärt. Det finns ingen egentlig korrelation mellan respons och 

verkan på en text (Løkensgard Hoel 1994).  

Det behövs många olika kompetenser för att skriva en bra text (Løkensgard Hoel 1994). En 

elev behöver kunskap om ämnet, veta hur man producerar och utformar tankar och idéer, 

kunna utforma själva texten samt veta hur man ska uttrycka sig och arbeta med språket. Detta 

kräver att eleven utvecklar en skrivarstrategisk metakompetens (Løkensgard Hoel 1992b). En 

skrivarstrategisk metakompetens innebär att eleven har kunskap om mentala processer som 

hen går in i när hen skriver och om vad utfallet av skrivandet kan tänkas bli. Den 
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metakognitiva förmågan handlar om både en mental förmåga och en mer praktisk 

hantverksmässig förmåga i förhållande till skrivandet. Med detta sagt innebär det inte att 

eleven behöver vara en bra skribent som skriver bra texter utan det handlar mer om att eleven 

förstår skrivprocessen och har kunskap om den. Svedner (1999) skriver att i skriven text på 

svenska är det inte ”texten som skall bli perfekt, det är skrivaren som skall bli bättre” (s. 125). 

Det handlar alltså om fokus på elevens förmågor och inte på elevens person i den respons som 

ges, vilket är viktigt att slå fast. 

Hur kan man då koppla det ovan nämnda om elevens metakognitiva förmågor med skriftlig 

respons i svenska? Skrivandet anses generellt vara ett bra redskap för att synliggöra kunskap. 

Först kan det hjälpa till att synliggöra kunskap och färdigheter för sig själv och sedan för 

någon annan (Odehem & Starkman 1996). Man kan säga att skrivandet kan bli en hjälp i 

kunskapsbyggandet. Att sedan få kommentarer på sitt skrivande, vilket leder till ytterligare 

skrivande, har därför positiva effekter på skrivinlärningen. Dock bör dessa vara av formativ 

art. 

En av tankarna bakom responsen är att den ska bidra till en tankeutveckling hos skrivaren 

(Løkensgard Hoel 1992a, 2001). Då behövs en syn på lärande som något som sker i 

interaktion. Språk och tanke är dialogiskt (Bachtin 1988, Løkensgard Hoel 1992a) och 

Løkensgard Hoel (2001) menar att ”Skribentens intentioner och läsarens tolkning står i ett 

dialogiskt förhållande till varandra” (s. 121). Detta innebär att parterna tillsammans bygger 

”upp en tankevärld som ingen av dem skulle ha klarat av på egen hand ‒ och där själva 

dialogen utgör en byggnadsställning” (Løkensgard Hoel 2001 s. 128). Av ord och repliker kan 

man få fram begrepp och omdömen som är mer abstrakta (Bachtin 1988), vilket innebär att 

det finns ett gemensamt språk att använda i skriftlig respons. Språkbruket mellan individer, i 

detta fall en lärare och en elev, innebär en kommunikation mellan en avsändare och en 

mottagare, mellan jag och den andre, och formas därför också av båda. Dessa tankar ska 

sedan med hjälp av olika strategier leda till att responsen införlivas i det egna arbetet. 

Tankarna ska gå från det okända till det kända. Men detta kan inte ske med bara stöttande och 

positiva kommentarer utan måste också blandas med utmanande kommentarer där skribenten 

själv får ta beslut kring texten (Bachtin 1988). 
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Løkensgard Hoel (2001) behandlar också vilka frågor som läraren kan tänkas ställa till eleven 

då det kommer till de olika typerna av respons. Författaren menar att autentiska frågor kan 

härledas till den läsarfokuserade responsen medan pedagogiska frågor brukar leda skribenten 

eller texten i den kriteriefokuserade responsen. Dock är det viktigt att kommunikationen 

mellan läsare och skrivare är öppen. Detta leder till att skrivaren uppfattar de frågor som ställs 

till texten som naturliga och som icke styrande. Det kan emellertid uppstå problem om läsaren 

gör felaktiga tolkningar och missar att se skribentens intentioner med texten. Detta kan göra 

att de frågor som ställs till den som skriver uppfattas som styrande då de inte är i 

samstämmighet med det som skribenten vill med sin text. Eleven måste likaså ha förmåga att 

bedöma om de frågor som ställs är relevanta eller inte i bearbetningen av texten. Saknar en 

elev denna förmåga leder det till att svaren på de frågor som ställs av läraren blir en utfyllnad 

i texten istället (Norberg Brorsson 2007). 

Lärare måste vara tydliga med sin responsgivning, men det är också viktigt att instruktionerna 

som eleverna arbetar efter är välgjorda. Instruktionerna har en betydelse för hur de presterar 

på sina skriftliga uppgifter. Läraren måste se till att hen kan bedöma det som hen vill bedöma 

på ett rättvist och korrekt sätt. Har man använt ett systematiskt arbetssätt kommer det också 

bli lättare för läraren att skriva en tydlig instruktion, vilken sedan kan vara utgångspunkt vid 

bedömningen (Brommarco & Parmenius Swärd 2012). Tydliga instruktioner leder alltså till 

att eleven troligtvis skriver en text som är lättare för en lärare att ge respons på, men viktigt är 

också att läraren förstår vad det är som eleven vill förmedla så att läraren sedan kan svara på 

frågan om vilken hjälp eleven behöver. Det är först när läraren vet detta som eleven kan få 

stöd och hjälp att utveckla sina skriftliga förmågor (Norberg Brorsson 2007).  

Hur respons ges är viktigt, men minst lika viktigt är att eleverna sedan använder sig av 

responsen för att förbättra sina framställningar. Använder de sig inte av den är responsen 

meningslös (Jönsson 2010). Ytterligare något som är viktigt för en väl fungerande respons i 

språk är att den respons eleverna får sker i samband med och i närhet till den egentliga 

uppgiften (Hattie 2009, Jönsson 2010). Detta gör att eleverna får en känsla av att läraren 

lyssnar, besvarar och kommenterar på deras arbeten. Närheten till respons ger eleverna 

bekräftelse på deras engagemang och leder i sin tur till att gapet mellan lärare och elev blir 

mindre. Denna gör att eleverna får ett större engagemang och åtagande för de uppgifter de 

ställs inför. Läraren kan alltså skapa motivation genom att ge respons nära själva skrivtillfället 

vilket sedan leder till större inlärning. 



13 
 

Något som kan vara svårt då det kommer till respons från en lärare till en elev är att elever 

kanske inte har samma eller några referenser till de begrepp som används av läraren. Att bara 

ge eleverna de kriterier som eleverna förväntas klara efter en speciell uppgift är inte ett bra 

sätt att arbeta på utan det handlar istället om att eleverna ska få en erfarenhet och exempel på 

vad de begrepp som finns i kriterierna innebär. Står det till exempel ”utvecklade resonemang” 

måste eleverna få se ett exempel på hur ett sådant ser ut. För att utveckla en känsla för hur 

texten ska vara uppbyggd bör de även se ett exempel på texter som inte uppfyller dessa 

kriterier (Jönsson 2010). Målet med respons är att eleverna ska lära sig vad som är bra texter i 

förhållande till målet och sedan var de själva befinner sig i sitt skrivande i förhållande till 

kriterierna. Elever som kan detta har större möjlighet att omvandla och sedan använda dessa 

kunskaper i sina egna framställningar. 

Frågan om vem som äger en text är också relevant att ta upp i förhållande till skriftlig 

formativ respons och skrivprocessen. Løkensgard Hoel (1992a, 2001) skriver att en elev till 

en början kan ha en tydlig idé med sin text, men eftersom responsen kommer från en lärare 

kan detta leda till att denna idé byts ut mot vad läraren anser är bäst med texten och dennes 

bild av den. Läraren övertar elevtexten. Lärarens kommentarer mynnar oftast ut i vad denna 

har för uppfattning om idealtexten i jämförelse med var elevens text befinner sig. För att 

förhindra detta övertagande av texten ligger det implicit i responsreglerna att skrivaren är 

ägare av sin egen text och den som själv väljer om hen vill använda sig av den respons som 

ges. Som skribent måste man själv ta beslut rörande sin egen text och se om den respons man 

får kommer att hjälpa till i skrivandet. Dock måste det även påpekas att en elevtext och dess 

tillhörande respons tillkommer i en skolkontext vilket gör att de inte kan undgå att påverkas 

av den. Då en elevtext är utarbetad efter de mål som finns med en viss undervisning kommer 

även responsen att ha en viss påverkan vilket i grund och botten innebär att texten inte är helt 

och hållet elevens egen. Den har en viss påverkan utifrån även om man nu talar om texten 

som elevens (Løkensgard Hoel 1992a). 

Dysthe, Hertzberg och Løkensgard Hoel (2011) behandlar texttriangeln, en figur som kan 

användas för att förtydliga på vilka nivåer man kan arbeta med en text, som en del av 

skrivprocessen, vilket även kan ses ha en koppling till det som behandlats ovan. Texttriangeln 

handlar om att man kan se på en text utifrån olika aspekter och som går från en global nivå 

med textens syfte som fokus vidare till innehåll, struktur, meningar, ordval och den lokala 

nivån i texten som handlar om stavning, skiljetecken och formalia vid referenser. Man kan se 

att detta är vad som behandlats tidigare i samband med vilken aspekt man som responsgivare 
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väljer att fokusera på i sin respons. Responsen bör till att börja med handla om det globala 

perspektiven för att sedan gå in på mer detaljerade arbetsområden som ligger på det lokala 

planet. Alla dessa plan måste dessutom hänga samman skriver Dysthe, Hertzberg och 

Løkensgard Hoel (2011). Ingen av nivåerna är heller viktigare än de andra utan texttriangeln 

är till för att synliggöra de olika aspekterna som kan behöva bearbetas i en text och är 

dessutom något som en lärare kan grunda sina kommentarer på. 

2.2 Begreppsdefinition 

Här presenteras begreppet formativ respons vilket är min utgångspunkt i detta arbete. Då 

forskning behandlar formativ bedömning och respons var för sig har jag valt att själv ta fram 

ett begrepp kring vilket jag lägger min undersökning. Att begreppet formativ respons inte 

finns behandlat i forskningen beror troligtvis på att man anser att respons i sig är av formativ 

karaktär, men jag har ändå valt att uttryckligen ta med den formativa aspekten på skriftlig 

respons eftersom det är denna aspekt som hjälper eleverna att förbättra sina skriftliga 

förmågor. 

Formativ respons, om man utgår från responsbegreppet och den formativa karaktären på detta, 

är ett gensvar och en kommentar. Jag ser på formativ respons som en reaktion på en skriftlig 

uppgift och som ligger på en nivå som möjliggör en utveckling av skriftliga förmågor hos en 

individ. Formativ respons har ett tydligt uttalat fokus på förmågor som ligger inom en elevs 

nära utvecklingszon. Ser man till det som presenterats i forskningsbakgrunden är detta 

begrepp högst relevant med tanke på dess funktion i relation till den potentiella effekt 

formativ respons har på elevers skriftliga utveckling. 
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3. Metod och material 

I detta examensarbete har jag valt att göra en till huvudsak kvalitativt inriktad undersökning 

av skriftlig respons från lärare som undervisar i svenska på högstadiet. Nedan presenteras hur 

jag tänkt, gjort och reflekterat kring utformningen av arbetet. 

3.1 Insamlingsmetod 

Som nämnts tidigare har jag valt en huvudsakligen kvalitativ ansats på detta examensarbete. 

Det finns dock vissa kvantitativa inslag om man ser till mina resultat. Till exempel ges i tabell 

2 en summerad bild av de responsaspekter som lärarna tar upp i sin respons. I tabell 3 

presenteras även antalet ord som elevtexter respektive responstexter består av vilket kan anses 

vara av kvantitativ karaktär. Jag menar ändå att arbetet har en kvalitativ ansats där de 

kvantitativa inslagen ger perspektiv på och bakgrundsinformation till de kvalitativa resultat 

och slutsatser som dras. 

Valet av en huvudsakligen kvalitativ ansats gjordes med anledning av att respons bäst mäts 

med hjälp av en kvalitativ metod. Då det är många aspekter som spelar in i formandet av en 

skriftlig respons är det en beskrivande metod som behöver vara utgångspunkten. Ser man till 

mina forskningsfrågor där jag söker svar på hur formativa de skriftliga kommentarerna är 

anser jag att en kvantitativ ansats är fel väg att gå. En kvantitativ ansats kan ge siffror på hur 

lång eller hur mycket respons varje elev får, vilket jag också tagit upp, men inte exakt hur den 

ser ut. Lärarnas skriftliga respons är mitt huvudmaterial, men med en kvalitativ ansats är det 

även möjligt att undersöka de ramar som finns vid uppkomsten av dessa. Detta är behövligt 

för att man ska kunna ge en riktig bild av hur de skriftliga kommentarerna faktiskt ser ut. 

Jag har valt att inrikta mig på skriftlig respons då denna är bestående och inte flyktig, vilket 

man kan påstå att muntlig respons är. Ytterligare en anledning till valet av skriftlig respons är 

att lärarnas respons förhoppningsvis är mer noggrant formulerad än den muntliga och kommer 

därför att ge mig ett resultat som är lättare att kategorisera. 
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3.1.1 Urval 
Denna studie genomfördes på en grundskola i Mellansverige. Sammanlagt var det fem lärare i 

svenska som deltog i studien. Lärarna arbetade på en kommunal högstadieskola. Att studien 

kom att genomföras på denna grundskola var av den enkla anledningen att det var en skola 

som jag hade kontakt med. Det handlade för mig om ett bekvämlighetsurval (Denscombe 

2009). Vid valet av lärare gick det till så att jag först kontaktade ledningen på skolan för att få 

tillåtelse att genomföra studien samt för att få namn på de lärare som undervisade i svenska. 

Först efter godkännande från ledningen vände jag mig till lärarna för att undersöka om de 

skulle vilja delta i min studie samt för att ge dem mitt informationsbrev (bilaga 1). Jag tog 

kontakt med nio lärare, men två tackade nej och två lämnade aldrig in något material, så 

sammanlagt kommer materialet i denna studie från fem olika lärare som alla undervisar i 

svenska. 

Elevtexterna kom från elever som alla undervisades i svenska av mina informanter. Eleverna 

studerar eller studerade i årskurserna 6‒9. De texter som jag har använt mig av i denna 

undersökning är elevtexter ur genrerna saga, reflekterande text, manus till argumenterande tal, 

reportage och reflekterande skrivande. Att elevtexterna är skrivna i så många olika genrer 

beror på att lärarna själva fick välja vilka elevtexter de ville delge mig. Jag ansåg det viktigt 

att lärarna själva skulle få bestämma vilket material de ville lämna ifrån sig då det berör både 

tillgängligheten av material och hur de själva kände för sin skriftliga respons. 

Informanterna fick namnen Anna, Lena, Nina, Charlotta och Malin. Alla namn är fingerade. 

Lärarna är alla i trettio- till fyrtioårsåldern och har uppskattningsvis arbetat fem till femton år 

som lärare. Lärarna arbetar inom två olika arbetslag. 

3.1.1.1 Urvalets grunder 

När det kommer till på vilka grunder lärarna gjorde sina val av texter var det olika. Anna sade 

att det för henne handlade om ett slumpmässigt urval. Anna menade att det var den första 

elevtext som hon skulle ge respons på i svenska just för tillfället. Hon höll alltså på med en 

uppgift där eleverna precis skulle få respons och det var den elevtexten som hon delgav mig. 

Den elev vars text hon lämnade till mig anser hon vara en medelelev. Lena, Nina, Charlotta 

och Malin menade att den text de delgett mig handlade om ett bekvämlighetsurval och var 

alltså något som de hade nära till hands. På frågan om det var en svag eller stark elev fick jag 

av Malin svaret att ”Jag kategoriserar inte elever på det sättet, jag fokuserar kanske mer på 

genus.”, medan Lena, Nina och Charlotta sade att de, likt Anna, hade tagit en text från en 
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medelelev. Lena uppgav även att hennes elev var en elev som hade dyslexi. Text 1 som Nina 

lämnade till mig kom även den från en elev med dyslexi. 

3.2 Genomförande 

Materialet samlades in på så sätt att de lärare som valt att delta antingen fick skicka in 

materialet till mig via mejl eller lämna texterna i papperskopia. Materialet skulle bestå av 

kommentarerna till eleven, ”instruktionerna till uppgiften, själva elevtexten, några ord kring 

den planering som uppgiften ingår i och under vilka ramar som texten tillkommit” (bilaga 1). 

Dessa delar anser jag högst relevanta för att få en helhetsbild av i vilken situation responsen 

uppstod. 

3.3 Beskrivning av materialet 

Materialet som samlades in består av ett olika stort antal kommentarer per lärare med 

tillhörande elevtext, instruktioner, planering och ramar till hur elevtexten uppkommit. Jag har 

analyserat kommentarer till åtta olika elevtexter. Elevtexterna var skrivna inom genrerna saga, 

reflekterande text, manus till argumenterande tal, reportage och reflekterande skrivande. 

Texterna kommer från elever som under tiden för textens uppkomst läste svenska i årskurs 

6‒9. Sammanlagt blev fördelningen på lärare, typ av text, årskurs och antal texter följande: 

Tabell 1 Fördelning av texttyp och antal responstexter, uppdelat på lärare. 

 Lärare Typ av text Årskurs Antal texter 

 Anna Saga 7 1 

 Lena Reflekterande text om bok 6 1 

 Nina Argumenterande tal 8 2 

 Nina Argumenterande tal 9 2 

 Charlotta Reportage om minoritetsspråk 7 1 

 Malin Reflekterande skrivande 6 1 

Summa: 5   8 

 

Som framgår av tabell 1 delgav Nina mig sammanlagt fyra olika texter från två olika årskurser 

medan de andra lärarna gav mig en skriftlig kommentar var med tillhörande texter och 

beskrivningar. 
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3.3.1. Skrivkontexterna 

De kommentarer jag fått från informanterna är respons till uppgifter som mynnat ut i skriftliga 

texter i olika genrer. Responsen kommer från uppgifter som lärarna tillsammans med sina 

klasser antingen har arbetat med under en längre tid där man har en tydlig plan och mål med 

uppgiften eller som kommer från en mer informell uppgift. Alla elevtexter skrevs i skolan. 

Anna, Nina, Charlotta och Malin har arbetat på ett strukturerat sätt och med en planering som 

sträcker sig över flera veckor och som innehåller många olika aspekter medan Lenas respons 

är skriven till en mer informell uppgift. Anna, Nina och Malin hade alla en pedagogisk 

planering, vilket är ett dokument med tydligt uttalade mål och en tydlig riktning med 

arbetsområdet, som utgångspunkt för sitt arbete. 

Anna hade innan själva skrivuppgiften med sagor arbetat med folksagan, läst olika sagor, tittat 

på sagor på film, och plockat ut typiska stildrag i sagor. Klassen hade även arbetat med att ge 

respons på varandras sagor. 

Den mer informella uppgiften kom från Lena. Hon sade att den uppgift som hon gett mig var 

något som hon började denna termin med. Läraren läste tillsammans med klassen högt ur en 

bok vilket ibland ledde till diskussioner i klassen och ibland fick de, likt den text jag tittat på, 

skriva svar på reflekterande frågor om boken istället. Detta innebär alltså att den 

grundläggande tanken var att läsa en bok, men exakt hur diskussionen av den sedan skulle gå 

till var mer av det improviserade slaget. Lena hade frågorna och det hon ville diskutera 

uppskrivet och förberett, men själva arbetsformen varierade. Lena berättade även att 

kunskapskraven var något som hon gått igenom tillsammans med klassen innan de skulle 

skriva denna reflekterande text.  

Nina har i de responstexter hon delgivit mig valt att lämna ifrån sig kommentarer på den 

slutgiltiga versionen av elevernas argumenterande tal, men hon säger också att eleverna fått 

mer konkret respons från henne under arbetets gång. Vissa fick respons muntligt och andra 

skriftligt. Själva arbetsgången har också innehållit en rad olika övningar som leder fram till 

den skriftliga texten. Klassen hade arbetat med retorik, utformningen av ett argumenterande 

tal, hur man planerar ett eget tal och hur man på bästa sätt ”klär” ett tal. Slutuppgiften var att 

framföra de tal de skrivit i små grupper där de fick en slutlig respons från sina kamrater.  

Charlotta arbetade med minoritetsspråk i Sverige under några veckor och såg även till att 

eleverna fick kunskaper om vad det är för skillnader mellan ett reportage och en nyhetsartikel. 
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Detta då reportage var den form där eleverna skulle visa sina kunskaper. Skillnaden mellan 

reportage och nyhetsartikel var alltså något som eleverna hade arbetat med innan den 

egentliga reportageuppgiften. 

Malins planering utgick från arbetsuppgiften källkritik och informationssökning. Hon hade ett 

tydligt upplägg med specifika kunskapsfrågor, ett centralt innehåll, relevanta begrepp, hur 

eleverna skulle vara delaktiga under arbetets gång samt hur deras kunskaper skulle bedömas. 

Avslutningsvis fanns det en matris om vad som krävdes för de olika betygskriterierna. Malins 

planering liknade till stor del Annas och Ninas och var den inledande uppgiften på ett större 

område. 

3.4 Analysmetod 

Analysen av mitt material gjordes med utgångspunkt i en kvalitativ komparativ 

innehållsanalys. Enligt Stukát (2005) handlar denna typ av analys om att studera en text på ett 

mer utförligt sätt i jämförelse med andra typer av textanalyser. Detta innebär att man 

beskriver så mycket som möjligt av de omständigheter som finns kring en viss företeelse i en 

undersökning. 

Min analysmetod har även visat kvantitativa drag då jag för att genomföra denna typ av 

analys valt att dela upp kommentarerna från lärarna efter olika kategorier baserade på Norberg 

Brorssons modell av uppdelning av respons från lärare (Norberg Brorsson 2007). Denna 

kategorisering är en grovkategorisering som visar vilka olika typer av kommentarer som 

lärarna ger i sin respons. Kvantifieringen är inte till för att ge exakta siffror på antalet 

kommentarer utan mer för att ge en fingervisning om var lärarna lägger fokus på i sin respons. 

Kategoriseringen är uppdelad efter fyra kategorier: 

- Kommunikativt orienterade kommentarer 

- Texttypsorienterade kommentarer 

- Skolnormsorienterade kommentarer 

- Språknormsorienterade kommentarer 

Den kommunikativt orienterade kommentaren är en kommentar där läsarens upplevelse 

beskrivs och där läsaren kommenterar eventuella svårigheter som finns med att läsa en text. 

Det kan vara kommentarer som ”Vilken fin dikt du skrivit!” eller ”Jag kan inte riktigt förstå 

vad det är du syftar på i det sista stycket.” Den texttypsorienterade kommentaren riktar in sig 

på sådant som hör till den typ av text som eleven skrivit. Är texten skriven på ett sådant sätt 



20 
 

att den skulle kunna passa in i en specifik genre eller har eleven använt en texttyp som inte 

passar in i den angivna genren?
1
 Eleven får kanske en kommentar om att en text är för 

berättande när den egentligen bör vara mer resonerande. Den tredje kommentaren, den 

skolnormsorienterade kommentaren, handlar om sådant som rör skolans förväntningar på den 

skrivna texten. Den handlar om sådant som rör de ”uttalade eller outtalade normer som finns i 

skolan.” (Norberg Brorsson 2007 s.85). Detta kan till exempel handla om längden på text eller 

krav på ordval. En sådan kommentar kan till exempel vara ”Din text behöver vara längre.”. 

Avslutningsvis handlar den språknormsorienterade kommentaren om det rent språkliga med 

grammatik och stavning. Denna kategori handlar också om brott mot skrivkonventioner, 

stilbrott och strukturen i texten. Exempelvis skulle en sådan kommentar kunna vara ”Du 

behöver se över om du kanske kan sätta punkt oftare i din text då den över lag har väldigt 

långa meningar.” 

Responsen kan vara svårkategoriserad och olika bedömningar kan vara möjliga. Till exempel 

kan man se att kommentarer inom de skolnormsorienterade och språknormsorienterade 

kommentarerna kan vara svåra att skilja på då typiska normer i klassrumsverksamheten också 

kan anses beröra språknormer vid skrivande. I de fall då kommentarerna överlappar varandra i 

resultatpresentation skrivs de på två kategorier följt av en utförlig förklaring till indelningen. 

När det kommer till vad som kan räknas som en kommentar har jag valt att gå efter vad den 

har för funktion och betydelse i responsen. En kommentar behöver nödvändigtvis inte vara en 

mening utan kan vara delar av en mening eller i vissa fall bestå av ett ord. Som exempel kan 

man ta responsen: 

”Snyggt! Din text har en bra struktur och en mystisk ton, vilket man har i början på en deckare.”  

  

                                                           
1
 Texttyp och genre behandlas i detta arbete som i stort sätt synonyma begrepp. I forskning finns det en tydlig 

skillnad mellan begreppen, men här görs alltså inte någon egentlig skillnad dem emellan. 
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Denna respons har jag delat in på följande sätt: 

Kommunikativt orienterade kommentarer: Snyggt! 

Texttypsorienterade kommentarer: Och en mystisk ton, vilket man kan ha i början på en 

deckare 

Skolnormsorienterade kommentarer: ‒ 

Språknormsorienterade kommentarer: Din text har en bra struktur 

Här kan man se att ”Snyggt!”, som består av ett ord, är en kommunikativt orienterad 

kommentar då den förmedlar läsarens reaktioner. ”Din text har en bra struktur” är en 

språknormsorienterad kommentar då den ger eleven en förståelse kring den egna textens 

upplägg. Sedan har jag valt att kategorisera ”och en mystisk ton, vilket man kan ha i början på 

en deckare.” som en texttypsorienterad kommentar då denna behandlar ett stildrag som är 

typiskt för deckare. Även om nu inte denna kommentar är en fullständig mening har den en 

innehållslig betydelse vilket gör att den hamnar under den texttypsorienterade kommentaren. 

Det är betydelsebärande enheter som denna som jag sedan har räknat som en kommentar i 

tabell 2. Exemplet ovan innehåller tre kommentarer. Jag har även för att man tydligare ska se 

att enheterna hör ihop valt att börja varje kommentar med stor begynnelsebokstav i 

uppräkningen även om inte kommentaren har det i den ursprungliga responsen. 

Själva texterna kom från informanterna in på olika sätt vilket också gör att de har behandlats 

på olika sätt till en början. Alla lärare förutom Malin lämnade in sina texter över Internet. För 

att underlätta bearbetningen skrev jag ut alla texter vilket gäller både responsen och 

elevtexterna. Detta innebär att läsningen av texterna gjordes på papperskopior. Responsen 

lästes igenom först en gång och därefter gjordes en grundkategorisering. Denna skrevs in på 

datorn. Efter detta lästes elevtexten för att se vilka aspekter responsen behandlade. Sedan gick 

jag återigen över till kategoriseringen för att kontrollera att min tidigare kategorisering 

fortfarande stämde överrens med den första. Utifrån detta beskrevs resultaten och en analys 

genomfördes av resultaten i förhållande till de omständigheter som nämnts tidigare. 
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3.5 Forskningsetiska principer 

Etisk hänsyn handlar om att man som forskare följer de krav som är uppsatta för att skydda 

personer som deltar i forskning. Detta görs inte enbart för att skydda deltagarna utan också för 

att den forskning som man bedriver ska anses seriös och tillförlitlig. Enligt Vetenskapsrådet 

(2004) ska forskaren följa fyra olika krav för att försäkra sig om att den nya forskningen är 

seriös och genomförd på ett korrekt sätt. Dessa krav kallas för informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta innebär att forskaren 

måste göra etiska överväganden genom hela sin forskning. Personerna som är med i 

forskningen ska vara väl medvetna om vilka rättigheter de har, bland annat att deltagarna är 

anonyma och att informationen endast kommer att användas till det ändamål som uppgetts. 

Detta är något som jag haft i åtanke genom hela arbetet. Personerna som deltog fick i ett 

informationsbrev (bilaga 1), innan deras deltagande även förklarat för sig vad studien gick ut 

på. De fick veta att deras namn kommer fingeras så att de är anonyma samt att de har rätt att 

när som helst avbryta sitt deltagande. Jag försäkrade dem även om att det material som 

samlades in skulle förstöras vid avslutad studie. Det var först efter lärarnas godkännande som 

jag genomförde min undersökning. Lärarna bad även sina elever om tillåtelse innan de 

lämnade in sitt material till mig. Även om nu inte elevtexterna ligger i fokus är de ändå en del 

av det material jag samlat in och elevernas tillåtelse behövs då eleverna äger sina texter. 

Denscombe (2009) skriver att forskaren måste, för att skydda deltagarna, respektera deras 

rättigheter och värdighet. Man måste undvika att de skadas och se till att arbetet är genomfört 

på ett ärligt sätt. Allt detta har jag strävat efter i min arbetsgång. De personer som studeras ska 

inte heller utnyttjas för att forskaren ska nå spännande material eller skadas genom att 

materialet används på fel sätt (Denscombe 2009). Här har jag varit noga med att behandla 

materialet på ett ärligt och verklighetsförankrat sätt. Min strävan har varit att ge en rättvis bild 

av situationen, de skriftliga kommentarerna och de personer som deltog. Jag ville presentera 

ett material som visar på hur den skriftliga responsen genomförs på den skola jag genomförde 

min undersökning på. 
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3.6 Reliabilitet och validitet 

”Att verifiera kvalitativ forskning är mycket viktigt. Forskaren måste på något sätt visa att 

hans eller hennes resultat är 'riktiga'; annars finns det ingen anledning för någon att sätta tilltro 

till dem” (Denscombe 2009 s. 378). Han menar vidare att det är omöjligt att kontrollera denna 

typ av forskning genom att genomföra den igen. Att kopiera en social situation i vilken den 

analyserade skriftliga kommentaren tillkommit är mer eller mindre omöjligt. Läsaren får helt 

enkelt, med hjälp av den information forskaren ger, bedöma om forskningen går att tillämpa 

på andra fall. Läsaren får ställa sig frågan: ”I vilken utsträckning skulle fynden kunna 

överföras till andra fall?” (Denscombe 2009 s. 382, Denscombes kursivering). Är den 

forskning som presenteras överförbar? Skulle annan liknande forskning ge liknande resultat? 

Jag anser att min forskning är överförbar. Det skulle vara möjligt att överföra resultat och 

tillvägagångssätt på en annan situation i en större studie. Informanterna är även, enligt min 

åsikt, vanliga lärare som skulle kunna arbeta på de flesta andra skolor. Detta styrker den idé 

som finns om att arbetet är överförbart när det gäller vanliga lärare. 

För att få en bra reliabilitet och validitet behöver forskaren vara objektiv (Denscombe 2009). 

Forskaren ska inte låta sina tyckanden eller tänkanden påverka forskningen. Det är omöjligt 

att vara helt objektiv i en läsning av ett material. Istället gäller det då att forskaren är 

medveten om att ett kvalitativt tillvägagångssätt innebär en viss tolkningsprocess utifrån 

forskarens omvärld. Dock kan forskaren sträva efter att vara fördomsfri till resultatet och 

objektiv i sin forskning. Under analyserna har jag försökt att ta ett steg tillbaka för att betrakta 

responsen objektivt. När det kommer till mitt sätt att analysera responsen i förhållande till 

elevtexterna har jag strävat efter att ge en så saklig bild av dem som möjligt. Jag har även valt 

att bifoga min uppdelning efter typ av kommentar i responsen (bilaga 2) för att visa att min 

forskning är tillförlitlig. Nedan kommer resultaten att presenteras noggrant och utförligt så att 

läsaren ska se och förstå tankegångarna kring resultaten. Förhoppningen är att läsaren ska 

komma fram till samma resultat som jag själv. Med hjälp av detta tillvägagångssätt och denna 

inställning anser jag att mitt arbete har en hög validitet och reliabilitet. 
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4. Resultat och analys 

För att denna del av arbetet ska vara tydlig och ha en genomtänkt struktur presenteras lärarnas 

kommentarer var för sig. Alla deltagande lärare har fått en egen rubrik och under dessa 

kommer uppgiftens utformning, elevtexten och lärarens kommentar på denna tillsammans 

med vad jag sett efter att ha läst elevtexterna att presenteras. 

4.1 Annas respons 

4.1.1 Skrivkontext och uppgift 
Den respons Anna valde att delge mig var en respons på en elevs sagoberättelse i årskurs sju. 

Sagotexten skrevs under ett samarbete med bildämnet där eleverna även ritade bilder till sin 

saga. Den färdiga sagan skulle läsas upp för en förskoleklass vilket innebär att det fanns ett 

verkligt syfte med skrivandet och en verklig mottagare. Man kunde se att Anna hade en tydlig 

planering inför sitt arbetsområde. Den hade en klar utgångspunkt i kunskapsfrågan: ”Hur 

skriver man en saga för barn?”. Instruktionerna gick sedan vidare till att förklara ett centralt 

innehåll med uppgiften och en beskrivning av hur eleverna skulle arbeta med begreppslig 

förmåga, kommunikativ förmåga, analytisk förmåga och en förmåga att hantera information. I 

planeringen fanns det också uttryckligen en punkt som hette metakognitiv förmåga som 

nämnde kamratresponsarbete. Avslutningsvis fanns det en beskrivning av kunskapskraven 

och hur kunskaperna skulle bedömas. Den text eleven har skrivit är ett bra exempel på en 

saga. Den innehåller den klassiska början och handlar om prinsar och prinsessor som möter en 

ond häxa. 

4.1.2 Annas skriftliga respons  
Den respons som eleven fick under arbetets gång såg ut som följer och stod skriven efter 

elevens egen text: 

XXX, du har en jättebra sagoidé. Fortsätt som du gör. Titta lite extra på skrivreglerna så att du använder 

skriftspråk (inte talspråk med tappade ändelser och ”de” istället för ”det”). Se över styckesindelningen så 

att du verkligen gör nytt stycke när det handlar om något nytt (tex när de har förflyttat sig). 
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Jag kategoriserade Annas respons som följer: 

Kommunikativt orienterade kommentarer: Fortsätt som du gör 

Texttypsorienterade kommentarer: Du har en jättebra sagoidé 

Skolnormsorienterade kommentarer: ‒ 

Språknormsorienterade kommentarer: Titta lite extra på skrivreglerna så att du använder 

skriftspråk, inte talspråk med tappad ändelse, Och ”de” istället för ”det”, Se över 

styckesindelningen så att du verkligen gör nytt stycke när det handlar om något nytt (tex när 

de har förflyttat sig) 

 

Här kan man se att Anna har ett tydligt fokus på språknormsorienterade kommentarer i sin 

respons. Hon talar om för eleven vad som förväntas då det kommer till skriftspråk i 

jämförelse med talspråk som en del av stilen i en text. Hon talar om styckeindelningen som 

något som behövs för att texten ska få en tydligare struktur. Att tillägga är att dessa aspekter 

finns med i den planering som Anna haft där hon nämner disposition och mottagaranpassning 

som en del av skrivuppgiften. 

Läraren inleder responsen med att säga att grundidén i sagan är bra, vilket de med all säkerhet 

har gått igenom på sina lektioner. Man har talat om uppbyggnaden i en saga och med den 

bakgrunden är det en passande kommentar att ge. Dock saknas mer ingående kommentarer 

om själva genren saga. Anna ger också en kommunikativt orienterad kommentar som ger 

eleven en idé om att arbetet som hen gjort är på rätt spår, men här efterlyses en mer 

konkretiserad kommentar om vad det är som är bra med det eleven gör. 

4.2 Lenas respons 

4.2.1 Skrivkontext och uppgift 
Lena valde att lämna en respons som hon gjort på reflektiva frågor till boken Glasbarnen i 

årskurs 6. Lena berättade att hon innan hon började sitt arbete med läsning och 

reflektionsfrågor tillsammans med klassen gick igenom de kunskapskriterier hon ansåg att 

området innefattade. Hon hade tre kriterier som grund och dessa handlade om förmågan att 

läsa litteratur, förmågan att göra sammanfattningar utifrån det eleven läst samt ett kriterium 

om förmågan att kunna resonera och underbygga sina resonemang på ett bra sätt. Lena 

använde och gav sedan respons med hjälp av en matris som inte var identisk med de kriterier 

som presenterats tidigare, utan dessa handlade istället uttryckligen om läsförståelse och 
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förmågan att kommentera ett innehåll i en text samt om hur eleven kan förstå och diskutera 

olika slags texter och resonera om dessa. Matrisen innehöll liknande saker, men 

formuleringarna var svårare i den matris som användes vid den inledande diskussionen i 

klassen. Man kan även se att de diskussionskriterier som läraren gick igenom tillsammans 

med klassen i början är direkt kopierade från de kunskapskriterier som finns i svenska för 

gällande årskurs. Responsen gav hon på ett separat papper tillsammans med den matris hon 

utgick från. 

Elevens reflektionstext är enkelt skriven och eleven har valt att strukturera sin text i punkter, 

vilket Lena kommenterar. Hen har en tendens att endast svara på frågorna med en mening och 

undviker mer förklarande och utvecklade resonemang. Eleven skriver till viss del en 

reflekterande text, men det skulle behövas mer djupgående reflektioner. Lena hade på denna 

uppgift gett eleven ett C. 

4.2.2 Lenas skriftliga respons 
Lenas kommentar på elevens text var: 

Bra jobbat! Du kommenterar innehållet i boken och förklarar vad du tycker och tänker om texten. För att 

utveckla dina reflektioner tänk på att:  

 Beskriv vad du tycker i löpande text, undvik punkter. 

 När du tar ut exempel ur texten, beskriv varför du valt just dessa och vad du tänker om det som 

händer i texten. 

 Försök att jämföra det som händer i boken med något som du själv varit med om.  

Jag kategoriserade Lenas respons som följer: 

Kommunikativt orienterade kommentarer: Bra jobbat! 

Texttypsorienterade kommentarer: Du kommenterar innehållet i boken och förklarar vad du 

tycker och tänker om texten, För att utveckla dina reflektioner tänk på att, När du tar ut 

exempel ur texten, beskriv varför du valt just dessa och vad du tänker om det som händer i 

texten, Försök att jämföra det som händer i boken med något som du själv varit med om 

Skolnormsorienterade kommentarer: ‒ 

Språknormsorienterade kommentarer: Beskriv vad du tycker i löpande text, undvik punkter 
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Utifrån den analysmodell jag valt kan man se att fokus ligger på texttypsorienterade 

kommentarer. Detta är inte konstigt då det är där som textens svaga punkt ligger. Eleven 

behöver utveckla en förmåga att skriva om saker bortom det hen läst samt att se saker ur olika 

synvinklar. Kommentarerna stämmer bra överens med det eleven, enligt min bedömning, 

behöver arbeta vidare med. Dock ges inga exempel på hur eleven ska göra detta. Man undrar 

också om hur tydliga lärarens förväntningar på elevens reflektioner var innan eleven satte sig 

ner för att skriva. Hade läraren tillsammans med eleverna gått igenom vad de är som förväntas 

när man skriver en reflekterande text med exempeltexter eller bara gått igenom 

kunskapskriterierna? Eleven hade frågor att skriva efter och detta kan vara en anledning till att 

den är skriven i form av punkter. Eleven har strukturerat texten med en punkt per fråga, men 

var inte medveten om att texten förväntades vara skriven i löpande text. Detta föranleder den 

språknormsorienterade kommentaren ovan. 

Något som jag också slogs av när jag läste elevtexten var att denna elev har svårigheter då det 

kommer till dubbelteckning samt när det ska vara e eller ä. Detta beror dock troligtvis på att 

eleven har dyslexi. En elev som går i årskurs sex bör veta hur man skriver 'föräldrar' och 

'skrev', men med tanke på dennes språksvårigheter kan man ha större förståelse för att dessa 

fel finns. Några kommentarer om stavning finns inte i lärarens respons vilket kan bero på 

dyslexin, men också på att det är en reflekterande text där fokus ligger på att föra resonemang 

och sammanfatta sina åsikter och det man läst. 

4.3 Ninas respons 

Nina har valt att delge mig fyra olika texter från fyra olika elever. Två elever går i årskurs 

åtta, vilket gäller text 1 och 2, och två elever går i årskurs nio, och har skrivit text 3 och 4. 

Dessa elever hade alla samma planering som utgångspunkt. Den planering som eleverna har 

haft att utgå från är beskrivande och det finns flera steg för steg-instruktioner till hur eleverna 

ska tänka i processen om att forma ett tal och hur man lägger upp argumentationen. Nina har 

till och med gett eleverna vissa fraser som de kan använda sig av under respektive del i talet 

för att texten och talet ska ha den röda tråd som krävs vid ett argumenterande tal. Att tillägga 

är att responsen är gjord på den slutgiltiga texten. Denna skriftliga respons innehöll också en 

del som riktade sig till det tal som eleverna framförde med sin argumenterande text som bas, 

men då jag endast valt att analysera respons på skriftliga uppgifter har jag helt enkelt tagit 

bort dessa delar från Ninas respons då dessa inte är intressanta för min undersökning. Den 

respons som presenteras nedan handlar med andra ord uteslutande om den skriftliga 
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argumenterande text som de fyra eleverna gjort. Responsen gav Nina i elevernas dokument 

tillsammans med den matris hon utgick från. 

4.3.1 Ninas första respons 

4.3.1.1 Skrivkontext och uppgift 

Den första eleven gick i årskurs 8 på högstadiet. Hen har skrivit en argumenterande text med 

syftet att ha denna text som manus för ett argumenterande tal och på detta har Nina skrivit 

respons.  

När det kommer till den första elevens text ligger den på en E-nivå enligt Nina. Texten 

innehåller ett enkelt språk och den kan ibland kännas, enligt mig, snudd på tjatig. Den tappar 

ibland fokus vilket gör att argumentationen blir rörig. Texten når inte upp på C-nivå i den 

matris som Nina använt sig av där hon kräver att eleverna ska binda ihop texten på ett 

utvecklat sätt. Man märker att eleven för fram sina argument, om mer idrott i skolan, men då 

det inte är med hjälp av de typiska fraserna, såsom till exempel ”för det första”, ”för det 

andra” och ”avslutningsvis”, vilka även Nina har tagit med i sina instruktioner, tappar man 

som läsare bort vad skribenten vill med texten. Hur det kommer sig att eleven inte valt att ta 

stöd av de angivna fraserna är också något man kan fundera över. 

4.3.1.2 Ninas skriftliga respons till elevtext 1 

Den respons som Nina gav elevtext 1 lyder som följer: 

Text 1:  

XXX, jag märker att du är lite osäker på hur du ska strukturera dina texter så att innehållet är i en bra 

ordning och i tydliga stycken. Försök att fokusera på det nästa gång du skriver. Du skulle även behöva 

sätta ut punkt oftare och läsa igenom texten högt för att höra när det blir konstigt i meningsbyggnaden. 

Försök till exempel att variera hur du inleder meningarna. Nu inleder du flera meningar med “Sedan…” 

eller “Men sedan…”. Kanske kan det vara bra om du använder Appwriter när du känner dig “klar” för att 

lyssna igenom det du skrivit? Fråga gärna mig om hjälp så går vi igenom din text tillsammans. Jag ser att 

du har försökt jobba med flera olika stilfigurer. Snyggt!  
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Jag kategoriserade Ninas första respons som följer: 

Kommunikativt orienterade kommentarer: Kanske kan det vara bra om du använder 

Appwriter när du känner dig “klar” för att lyssna igenom det du skrivit?, Fråga gärna mig om 

hjälp så går vi igenom din text tillsammans, Snyggt! 

Texttypsorienterade kommentarer: Jag ser att du har försökt jobba med flera olika stilfigurer 

Skolnormsorienterade kommentarer: ‒ 

Språknormsorienterade kommentarer: Jag märker att du är lite osäker på hur du ska 

strukturera dina texter så att innehållet är i en bra ordning och i tydliga stycken, Försök att 

fokusera på det nästa gång du skriver, Försök till exempel att variera hur du inleder 

meningarna, Nu inleder du flera meningar med “Sedan…” eller “Men sedan…”, Du skulle 

även behöva sätta ut punkt oftare och läsa igenom texten högt för att höra när det blir konstigt 

i meningsbyggnaden 

Denna respons innehåller kommentarer ur tre kategorier. Till skillnad från de tidigare 

informanterna kan man också se här att Nina bjuder in till att fortsätta utveckla elevens 

skrivande. Hon skriver uttryckligen att hon vill att eleven ska ha kontakt med henne om det är 

något som de behöver hjälp med och hon ger tips om att både använda Appwriter och att läsa 

texten högt för sig själv. 

4.3.2 Ninas andra respons 

4.3.2.1 Skrivkontext och uppgift 

Elevtext två var skriven av en elev som gick i årskurs åtta. Denna argumenterande elevtext 

var kort och handlade om att eleven förespråkade ett aktivt liv med träning. Texten känns 

aningen torftig. Man ser tydligt vad eleven vill säga, men hen skulle definitivt ha kunnat ge 

fler exempel och kanske lägga in mer fakta som underbygger argumenten.  

4.3.2.2 Ninas skriftliga respons till elevtext 2  

Ninas respons var följande: 

Text 2:  

XXX, det du kan utveckla är att bygga ut dina text mer. Försök att alltid förklara och motivera varje 

argument eller påstående. Ge gärna exempel för att förtydliga vad du menar. Det gäller oavsett vilken typ 

av text du skriver. Även din avslutning hade tjänat på att bli lite längre. Kom ihåg att inte byta rad mitt i 

ett stycke. Meningarna ska följa på varandra. Byt endast rad och lämna blankrad vid nytt stycke.  
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Jag kategoriserade Ninas andra respons som följer: 

Kommunikativt orienterade kommentarer: Det gäller oavsett vilken typ av text du skriver 

Texttypsorienterade kommentarer: Det du kan utveckla är att bygga ut dina text mer, Försök 

att alltid förklara och motivera varje argument eller påstående, Ge gärna exempel för att 

förtydliga vad du menar, Även din avslutning hade tjänat på att bli lite längre 

Skolnormsorienterade kommentarer: ‒ 

Språknormsorienterade kommentarer: Kom ihåg att inte byta rad mitt i ett stycke, 

Meningarna ska följa på varandra, Byt endast rad och lämna blankrad vid nytt stycke 

Denna respons har ett fokus på texttypsorienterade och språknormsorienterade kommentarer. 

De texttypsorienterade kommentarerna hör ihop med att det, likt jag sett, finns en del att 

utveckla då det kommer till att lägga fram argument. I en argumenterande text ska det finnas 

en klar och tydlig tråd. Ett sätt att göra det på är genom utformningen av texten och detta leder 

till Ninas kommentarer om textens struktur. Sammantaget kan man säga att de kommentarer 

Nina ger eleven ger stöd i att utveckla skrivandet ytterligare på så sätt att hen får veta vad som 

förväntas vid en argumenterande text. Dock finns inte här några exempel på hur detta ska gå 

till. 

Något annat som behandlas i denna responstext är det faktum att Nina här även refererar till 

elevens generella skrivande vilket kan ses i den kommunikativt orienterade kommentaren. 

”Det gäller oavsett vilken typ av text du skriver.” visar eventuellt på att detta sätt att skriva är 

något som är typiskt för denna elev och något som hen behöver arbeta vidare med i 

kommande texter. Kommentaren är inte bara bunden till den argumenterande genren utan 

gäller för samtliga skriftliga texter. Den har blivit kategoriserad som en kommunikativt 

orienterad kommentar då det är ett tips från Nina till eleven i att se skrivandet i ett större 

perspektiv samtidigt som den säkerligen relaterar till tidigare uppgifter. 

4.3.3 Ninas tredje respons 

4.3.3.1 Skrivkontext och uppgift 

De två sista texterna kommer från elever som studerar eller studerade i årskurs nio. Den första 

texten handlar om att få sina medmänniskor att sluta röka. Denna text börjar med raden ”Mitt 

namn är XXX och jag tänkte prata om…”. Efter dessa inledande rader blir texten mer 

anpassad till syfte och genre. Den har en grund i fakta och det som man i forskning vet om 

rökning och de skador som den gör på den egna kroppen och ens medmänniskor. Texten 
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ligger generellt på en C-nivå enligt Nina med undantag av att den endast innehåller en retorisk 

fråga där kravet för ett C var att man skulle använda två retoriska frågor. Språket är 

huvudsakligen korrekt, men känns aningen talspråkligt emellanåt. För att texten ska nå en 

högre nivå skulle det behövas en tydligare struktur. Eleven har delat upp texten i sju stycken, 

men egentligen skulle det kanske ha räckt med tre-fyra stycken. 

4.3.3.2 Ninas skriftliga respons till elevtext 3 

Ninas respons på texten var: 

Text 3:  

XXX, du behöver jobba lite mer med textbindning, dvs att få texten att flyta mellan de olika styckena och 

delarna. Du skulle t.ex. behöva använda dig av argumentationsmarkörer som “Jag anser att…”, “Därför 

borde…”, “Ett argument för det är…” o.s.v. Våga utmana dig själv att variera språk och stil för att höja 

kvaliteten i dina texter. Att lägga till något mer känsloargument och några fler stilfigurer hade t.ex. också 

varit mycket effektfullt. 

Du skulle även behöva se över strukturen i dina texter, så att innehållet hamnar i en bra ordning och i 

tydliga stycken. Försöka att lägga lite mer tid vid inledning och avslutning. Oftast kan en riktigt bra 

inledning och avslutning förhöja hela intrycket av en text.  

Jag kategoriserade Ninas tredje respons som följer: 

Kommunikativt orienterade kommentarer: Våga utmana dig själv att variera språk och stil för 

att höja kvaliteten i dina texter 

Texttypsorienterade kommentarer: Du skulle t.ex. behöva använda dig av 

argumentationsmarkörer som ”Jag anser att…”, ”Därför borde…”, ”Ett argument för det 

är…” o.s.v, Att lägga till något mer känsloargument och några fler stilfigurer hade t.ex. också 

varit mycket effektfullt, Försöka att lägga lite mer tid vid inledning och avslutning, Oftast kan 

en riktigt bra inledning och avslutning förhöja hela intrycket av en text 

Skolnormsorienterade kommentarer: ‒ 

Språknormsorienterade kommentarer: Du behöver jobba lite mer med textbindning, dvs att få 

texten att flyta mellan de olika styckena och delarna, Du skulle även behöva se över 

strukturen i dina texter, så att innehållet hamnar i en bra ordning och i tydliga stycken, 

Försöka att lägga lite mer tid vid inledning och avslutning, Oftast kan en riktigt bra inledning 

och avslutning förhöja hela intrycket av en text 
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I denna respons har jag valt att lägga två kommentarer under två olika kategorier. ”Försök att 

lägga lite mer tid vid inledning och avslutning” och ”Oftast kan en riktigt bra inledning och 

avslutning förhöja hela intrycket av en text” kan anses vara både en texttypsorienterad 

kommentar och en språknormsorienterad kommentar då inledning och avslutning är viktigt 

både i argumenterande texter och för texter generellt.  

Responsen till text tre har likt den föregående responsen från Nina fokus på 

texttypsorienterade och språknormsorienterade kommentarer. Till denna elev har Nina likt 

den tidigare gett flera kommentarer på vad som kan förbättras i förhållande till vilken genre 

texten är skriven i. För denna elev är det också en passande respons om man ser till 

utvecklingsaspekten. Elevtexten har en grund i fakta, men för att den ska bli ännu bättre 

behöver eleven utveckla sitt sätt att föra fram en argumentation. Detta skulle jag vilja koppla 

till elevens meningsbyggnad. Hen fick inga språknormsorienterade kommentarer alls kring 

meningsbyggnaden utan fokus ligger istället på den större strukturen i texten. Som läsare 

förstår man vad eleven skriver, men texten skulle kunna vara ännu mer mottagaranpassad och 

klarare om meningsbyggnaden var tydligare tillsammans med en tydligare struktur och mer 

utvecklad inledning och avslutning. 

4.3.4 Ninas fjärde respons 

4.3.4.1 Skrivkontext och uppgift 

Den avslutande texten kommer från en elev i årskurs nio och handlar om att man ska ta bort 

nationella proven i skolan. Denna elev har skrivit en text som är mestadels språkligt korrekt, 

men som saknar djup i sin argumentation. Eleven bygger sin argumentation på egna känslor 

och vad hen hört att andra tycker om de nationella proven, men det saknas en 

verklighetsförankring och saklighet i argumenten. Skribenten sammanfattar sina argument 

med att skriva: ”Nationella prov är stressfullt, jobbigt och helt onödigt.” Ur elevsynpunkt kan 

man tycka att det är så man uppfattar de nationella proven, men det finns inga ansatser till att 

diskutera på vilket sätt de är onödiga. Varför finns de egentligen? De finns inte bara där för att 

vara ”jobbiga”. För att återgå till texten som helhet ligger den enligt Nina på en D-nivå. 
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4.3.4.2 Ninas skriftliga respons till elevtext 4 

Responsen som denna elev fick löd som följer: 

Text 4:  

XXX, du behöver jobba lite mer med språk och stil i dina texter. Våga utmana dig själv att variera ordval 

och språk för att höja kvaliteten i texterna. Nu använder du lite av en talspråklig ton i ditt tal.  

Du behöver även utveckla innehållet i dina texter genom att fördjupa och bredda. Försök alltid att förklara 

och ge exempel för att förtydliga vad du menar. Även strukturen, dvs ordningen i argumentationsdelen 

bör ses över något.   

Jag kategoriserade Ninas fjärde och sista respons som följer: 

Kommunikativt orienterade kommentarer: ‒ 

Texttypsorienterade kommentarer: Du behöver jobba lite mer med språk och stil i dina texter, 

Du behöver även utveckla innehållet i dina texter genom att fördjupa och bredda, Försök alltid 

att förklara och ge exempel för att förtydliga vad du menar, Även strukturen, dvs ordningen i 

argumentationsdelen bör ses över något. 

Skolnormsorienterade kommentarer: ‒ 

Språknormsorienterade kommentarer: Du behöver jobba lite mer med språk och stil i dina 

texter, Våga utmana dig själv att variera ordval och språk för att höja kvaliteten i texterna, Nu 

använder du lite av en talspråklig ton i ditt tal 

Här har jag, likt den tidigare responsen, valt att lägga kommentarer som texttypsorienterade 

och språknormsorinterade. Kommentaren ”Du behöver jobba lite mer med språk och stil i 

dina texter” kan anses vara specifik för en argumenterande text på så sätt att den förväntas ha 

en viss stil, men det kan också gälla texter generellt. Återigen, likt samtliga tidigare 

responstexter kan man se att det inte finns några skolnormsorienterade kommentarer. Fokus i 

responsen ligger istället på att utveckla texten, förtydliga, fördjupa och att höja stilen i talet. 

Skulle man sammanfatta Ninas sätt att ge respons ser man att hon har ett fokus på de texttyps- 

och språknormsorienterade kommentarerna. Hon hänvisar framför allt till sådant som rör den 

specifika genren och lägger fokus på struktur och stil i texterna. 
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4.4 Charlottas respons 

4.4.1 Skrivkontext och uppgift 
Denna respons utgick från ett reportage om minoritetsspråken i Sverige. Eleven skulle skriva 

ett reportage om att ha ”träffat” en person som talar ett minoritetsspråk. Innan 

reportageskrivandet hade eleverna läst och arbetat med området och var medvetna om vad det 

handlade om. Till uppgiften skulle de sedan välja ett minoritetsspråk att rikta in sig på. 

Eleverna skulle själva hitta på reportagefrågor. Eleven skulle efter avslutat område ha lärt sig 

hur man skriver ett reportage, diskuterat, läst, lyssnat på information om minoritetsspråk och 

sedan använt dessa kunskaper i ett eget reportage. 

Denna elev har ett bra sätt att uttrycka sig. Texten har ett bra flyt och språket fungerar väl i 

situationen. Dock finns det några brister med elevtexten. Skribenten använder sig inte alltid av 

stora bokstäver. Den typiska reportage-layouten med bild finns inte heller och textens 

innehållsliga sida blir svagare mot slutet. Som läsare får man en känsla av att händelsen känns 

komprimerad mot slutet, vilket förstör lite av läsupplevelsen.  

4.4.2 Charlottas skriftliga respons 
Den respons som eleven fick från sin lärare var följande: 

Bra jobbat X. Du har gjort en bra början och förstått vad du ska göra. Nu är det bara att fortsätta att skriva 

på samma sätt. Jag har markerat lite grejer. Det med röd text är ord som jag lagt till eller ändrat. De med 

gul markering är ord som du själv behöver titta på. Jag vill också att du har talstreck där den du intervjuar 

talar. Då blir det ett mer verkligt reportage. 

Jag kategoriserade Charlottas respons som följer: 

Kommunikativt orienterade kommentarer: Bra jobbat, Nu är det bara att fortsätta att skriva på 

samma sätt, Jag har markerat lite grejer, Det med röd text är ord som jag lagt till eller ändrat, 

De med gul markering är ord som du själv behöver titta på 

Texttypsorienterade kommentarer: Du har gjort en bra början och förstått vad du ska göra, Jag 

vill också att du har talstreck där den du intervjuar talar, Då blir det ett mer verkligt reportage 

Skolnormsorienterade kommentarer: ‒ 

Språknormsorienterade kommentarer: Jag vill också att du har talstreck där den du intervjuar 

talar 
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Tyvärr har jag inte fått med de röd- eller gulmarkerade orden som Charlotta nämner ovan i 

den version av elevtexten som jag analyserat. Jag frågade henne specifikt om dessa 

markeringar, men läraren hade inte dessa att tillgå. Denna text är ändå av intresse då den har 

större fokus på kommunikativt orienterade kommentarer än tidigare lärare. Charlotta har gått 

in mer direkt i texten än vad tidigare lärare gjort. Hon ”har markerat lite grejer” själv direkt i 

elevtexten och det låter även som att hon har skrivit egna ord och formuleringar i elevens text. 

Det man funderar över är om ett sådant agerande verkligen är nödvändigt. Charlottas respons 

innehåller så mycket som fem kommunikativa kommentarer. 

Charlotta hänvisar även till det arbete som eleven förväntas göra och menar att eleven är på 

rätt spår. ”Nu är det bara att fortsätta att skriva på samma sätt” ger en bild av att det eleven 

gör just nu är bra, men kommentaren saknar mer specifika direktiv. Charlotta menar att 

textens första utkast följer uppgiften och texttypen. Vid en läsning av elevtexten kan man se 

att den typiska utformningen av reportage med spalter och bilder saknas i elevens utkast. Det 

som Charlotta nämner i sin respons är att elevtexten bör innehålla talstreck. Är spalter och 

bild något självklart för eleven och något som hen vet att hen ska göra inför en färdig version? 

Kanske finns det kommentarer om detta i den röd- eller gulmarkerade texten vilket man som 

sagt inte kan se på den elevtext jag har att tillgå. 

4.5 Malins respons 

4.5.1 Skrivkontext och uppgift 
Malin var den enda informant som lämnade in en papperskopia med kommentarer, vilka man 

kan se i Bilaga 2. Kommentarerna gjordes direkt i texten och skiljer sig också därför från de 

andra responstexterna på så sätt att den inte består av en sammanhängande text. Detta gjorde 

att jag valde att bifoga elevtexten och responsen för att läsaren ska kunna se vad responsen 

syftar på i elevtexten. Malins respons består alltså inte av någon sammanhängande text och av 

den anledningen presenteras hennes respons endast i form av de olika kategorierna i 

resultatdelen. 

Malins respons gjordes på en uppgift om reflektionsfrågor kring hur man söker information på 

Internet där eleven försökt att få fram hur mycket den dyraste hästen kostar. Elevens text har 

ett typiskt reflekterande upplägg där hen helt enkelt har valt att strukturera texten efter de 

frågor som läraren har ställt. Hens text är talspråklig och eleven använder stavning som 

'väääääldigt' och 'stog'. Man kan se att eleven helt enkelt skriver en steg för steg-instruktion 
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till hur man kom fram till en viss information. Reflektionerna är enkla och meningar som ”Så 

jag fick inget svar på min fråga. Fast av de jag fick fram så fick jag ett svar.” kan vara svåra 

att tolka. Här hade en respons som innebär en utveckling av dessa tankar varit bra för eleven. 

4.5.2 Malins skriftliga respons 
Malins respons kan man dela upp på följande sätt: 

Kommunikativt orienterade kommentarer: Vad är Google och Bing? Förklara!, Hel länk?, 

Bra!, ? Vilken?, Datum, Vilken?, Här visar du mig dina källkritiska frågor och att du använder 

dessa! 

Texttypsorienterade kommentarer: Slutsats=bra! 

Skolnormsorienterade kommentarer: ‒ 

Språknormsorienterade kommentarer: Här hade jag önskat en rubrik av dig!, ordval, -fattning 

Malins respons bestod av många mindre ord vilka jag till övervägande del har valt att 

kategorisera som kommunikativt orienterade kommentarer. Denna indelning har jag gjort då 

kommentarerna till största del består av frågor som läsaren stället till skribenten om 

förtydligande av texten. Det finns tre språknormsorienterade kommentarer som Malin tar upp. 

Dessa rör inte strukturen på texten utan mer specifika aspekter. Malins kommentar på 

meningen, ”Så jag fick inget svar på min fråga. Fast av de jag fick fram så fick jag ett svar.” 

var ”slutsats=bra!” och är den enda texttypiska kommentaren. Kommentaren i sig stämmer på 

ett sätt, men samtidigt skulle det behövas mer konstruktiva formuleringar för att eleven ska 

kunna utveckla sitt skriftliga resonemang i sina reflekterande texter till kommande uppgifter. 

Ett reflekterande sätt att skriva innebär utvecklade resonemang för att den som läser ska 

förstå, men frågan är här vad den egentliga meningen med uppgiften var. Var den att skriva 

för det egna reflekterandets skull eller var det för att eleven ska reflektera kring 

informationssökning och sedan visa läraren att hen behärskar detta genom denna text? I den 

pedagogiska planeringen står det att eleverna ska ”diskutera vad/vilken information ni hittar, 

utifrån valt ämnesområde, och dela med er av den informationen /…/ Ni ska kunna redogöra 

för: vad ni hittat, hur ni gick tillväga för att hitta just denna informationen och hur ni har 

kommit fram till att det är just denna informationen som vi kan lita på.” Här är målet att 

eleven ska kunna redogöra för den information som framkommit, men också resonera kring 

varför man kan lita på hens information. Denna aspekt saknas i elevtexten. Eleven skriver att 

hen ”tror att” dennes sökning visar de tre dyraste hästarna, men det finns också en osäkerhet 

där. Att sedan ange att man besöker en sida för att den verkade spännande är inte källkritiskt. 
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Man kan se att Malins respons till största del håller sig till att kommentera kommunikativa 

aspekter. 

4.6 Sammanfattande tabeller 
För att synliggöra resultaten illustreras nu dessa i en sammanfattande tabell. De resultat som 

presenterats ovan sammanfattas efter kommunikativt orienterade, texttypsorienterade, 

skolnormsorienterade och språknormsorienterade kommentarer. När det kommer till Ninas 

texter är tabellen även uppdelad efter vilken av hennes fyra texter det gäller. 

Tabell 2 Fördelning av kommentarer från resultatet efter analysmodellen, uppdelat på lärare 

och text. 

 Lärare Kommunikativt 

orienterade 

kommentarer 

Texttyps- 

orienterade 

kommentarer 

Skolnorms-

orienterade 

kommentarer 

Språknorms- 

orienterade 

kommentarer 

 Anna 1 1 ‒ 3 

 Lena 1 4 ‒ 1 

 Nina, text 1 3 1 ‒ 5 

 Nina, text 2 1 4 ‒ 3 

 Nina, text 3 1 4 ‒ 4 

 Nina, text 4 ‒ 4 ‒ 3 

 Charlotta 5 3 ‒ 1 

 Malin 7 1 ‒ 2 

Summa:  19 22 0 22 

 

Som nämnts tidigare är detta en grovkategorisering av resultaten som inte alltid har varit lätt 

att genomföra. Dock kan man se att det ändå finns vissa tendenser i den kategorisering jag 

genomfört. Alla lärare använde sig av kommunikativt orienterade, texttypsorienterade och 

språknormsorienterade kommentarer. Fördelningen på kommentarer mellan dessa kategorier 

är relativt jämn. Jag har inte kategoriserat någon kommentar som tydligt 

skolnormsorienterade. 

Nedan presenteras även ordmängden på den respons som lärarna gav i förhållande till 

ordmängd på den text som eleverna skrivit. 
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Tabell 3 Variation i ordmängd på respons och på respektive responstext och genre, uppdelat 

på lärare. Mängden respons anges även i procent i förhållande till elevtexten. 

Lärare Antal ord, 

responstexten 

Genre Antal ord, 

elevtexten 

Procent 

respons 

Anna 52 Saga 1655    3,1 % 

Lena 74 Reflekterande text om bok 494    15,0 % 

Nina, text 1 122 Argumenterande tal 474    25,7 % 

Nina, text 2 74 Argumenterande tal 227    32,6 % 

Nina, text 3 118 Argumenterande tal 468    25,2 % 

Nina, text 4 75 Argumenterande tal 393    19.1 % 

Charlotta 74 Reportage  521    14,2 % 

Malin 36 Reflekterande skrivande 269    13,4 % 

Medelvärde: 78  563    18,5 % 

 

Variation i ordmängd på respons jämfört med respektive elevtext har jag angett för att visa på 

det förhållande som finns mellan en viss lärares respons och den text som eleven skrivit i en 

viss genre. Skillnaden dem emellan anges även i procent för att tydliggöra hur stor respons 

som ges i jämförelse med den text eleven skrivit. Att tillägga är att all respons inte är inräknad 

i antalet ord. Charlottas respons i form av röd- eller gulmarkeringar saknas vilket jag tidigare 

nämnt. Medelvärdet på den respons som eleverna fått i förhållande till den text de själva 

skrivit är 18,5%. Att tillägga är att responsen är ett resultat av det fokus som läraren väljer att 

lägga sina kommentarer kring och bara för att en responstext innehåller ett större antal ord 

behöver inte det betyda att den har högre kvalitet. Det finns alltså inga tydliga proportioner 

mellan elevtext och den respons eleven får. Man kan ändå här se längden på en viss elevtext 

som ett resultat av ett visst upplägg, en viss planering och genre, men responsen kan ändå 

variera stort mellan olika uppgifter. 
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5. Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka om lärares skriftliga respons är formativ i 

svenskämnet och hur den formuleras i några klasser på en högstadieskola. Man kan se att det 

finns generella tendenser i den respons som ges. Till största del fokuserar lärarna på 

texttypsorienterade kommentarer tätt följt av kommunikativt orienterade och 

språknormsorienterade kommentarer. Orsaken till detta kan vara den kontext i vilka 

elevtexterna och responsen är skrivna. Likt det som Løkensgard Hoel (1992a) presenterar om 

att elevens äganderätt är relativ i förhållande till den kontext och de krav som finns på 

uppgiften är även responsen beroende av den kontext i vilken den är skriven. Responsen 

måste förhålla sig till och vara formulerad efter uppgiften och dess texttyp, den elev som den 

är skriven till och det den ska kommunicera i förhållande till språkets normer och stil. Dessa 

faktorer gör att responsen då per automatik kommer att innehålla sådana kommentarer. 

Läraren måste hjälpa eleverna att se dessa utvecklingsaspekter i förhållande till den egna 

texten. Dock skulle man, om man ser till ett större perspektiv, vilja se en ökning av mer 

formativa aspekter i kommentarerna, alltså att kommentarerna innehåller förklaringar till hur 

eleven ska nå längre än hen kunde tidigare. Detta då det är tydligt formativa kommentarer 

som leder till en skrivutveckling. Men hur kommer det sig att det inte finns några tydliga 

skolnormsorienterade kommentarer i lärarnas respons? De skolnormsorienterade 

kommentarerna har en viss koppling till andra kategorier och kan till viss del vara outtalade 

och svårare att uppmärksamma. Elevuppgifterna i sig skulle man kunna argumentera för är en 

del av skolans normer då själva skrivsituationen är speciell, men några kommentarer kring 

detta finns inte. Med detta sagt kan det innebära att den respons jag undersökt till viss del 

troligtvis innehåller skolnormsorienterade kommentarer, men att jag helt enkelt valt att tilldela 

dessa någon annan kategori då det funnits en tydligare koppling till dessa. 

I samband med en diskussion om elevens äganderätt till en text kan man även diskutera 

Charlottas skriftliga respons. Forskning säger att eleven är ägare av sin text och bör därför 

vara den som gör de ändringar som behöver göras (Løkensgard Hoel 1992a, 2001). Dock har 

Charlotta, enligt det som man kan utläsa av hennes egen respons, gjort ändringar direkt i 

elevens text. De röd- och gulmarkerade delarna i elevtexten fanns inte att tillgå, vilket annars 

hade varit ytterst intressant att analysera i förhållande till formativ respons. För att relatera 

ändringar gjorda direkt i elevtexten till de formativa aspekterna på en respons kan man se att 

forskning visar att ett sådant agerande inte har utvecklande effekter på elevens skriftliga 
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förmågor och därför bör undvikas. Formativ respons har ett tydligt uttalat fokus på förmågor 

som ligger inom en elevs nära utvecklingszon och en lärares ändringar hör inte hit. 

Om man sedan ser till utformningen av den skriftliga responsen märker man att lärarna alla tar 

upp olika saker i sin respons. De behandlar bland annat elevtextens relevans till uppgiften, 

utformningen av själva texten samt att det krävs en förbättring av textbindningen. I vilket 

skede av skrivprocessen responsen gavs varierade mellan de olika lärarna. Tre av fem lärare 

lämnade här in respons på den slutgiltiga versionen av texten. Detta kan man sätta i relation 

till det Norberg Brorsson (2007) skriver om att responsens effekt är beroende av vid vilken 

tidpunkt den ges. För att respons ska fungera vägledande och dialogiskt bör den ges under en 

process. Nina uppgav att hon, även om det var den slutgiltiga responsen som hon lämnade in, 

också använt sig av respons under arbetet gång, men på Lena och Malins uppgifter fick 

eleverna endast respons när texten var färdig. Utifrån den forskning som finns kring 

responsens effekt efter avslutad uppgift är kanske inte detta sätt att arbeta optimalt då 

eleverna, enligt forskningen, sällan använde de råd de får i kommande uppgifter. Dock har jag 

inte tillgång till någon senare text där man kan undersöka användandet av respons ur ett 

längre utvecklingsperspektiv. 

Vidare kan man se att inga lärare ger några tydliga referenser till kommande eller tidigare 

skrivuppgifter i den respons de för fram till sina elever. Nina är den enda lärare som skriver 

att elevens svårigheter med att utveckla sin text även är något som hen behöver utveckla 

generellt och i andra texter, vilket kan tolkas som ett försök till att se uppgiften ut ett vidare 

perspektiv. Annars har alla lärare fokus på den uppgift de har framför sig. Norberg Brorssons 

(2007) forskning visar att endast en mycket liten del av den respons som eleverna i hennes 

undersökning fick handlade om just utvecklingsperspektiven i elevernas texter i förhållande 

till kommande eller tidigare texter. Istället riktade man in sig på den aktuella texten och vad 

eleven presterat just där och då, och det är precis vad jag kan se i min undersökning. Det är 

viktigt att eleverna använder sig av den respons de får (Jönsson 2010) vilket gör detta till ett 

aningen problematiskt område. Eleverna bör använda sin respons under skrivandet av den 

aktuella uppgiften samt i kommande uppgifter för att den ska ha någon verkan, men det är inte 

möjligt om eleverna endast får respons på en slutversion och en respons som rör den uppgift 

som hen arbetar med just då. 
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I min studie har Lena och Malin givit respons på slutversionen. Båda elevtexterna från Lena 

och Malin är centrerade kring ett mer reflekterande skrivande och det är kanske därför som 

responsen har kommit i slutet av skrivprocessen. Dock är det inte något som jag kan dra några 

slutsatser om i detta läge utan kan bara konstatera att denna form av respons inte faller inom 

ramarna för formativ respons. Om det nu är så att responsen både är gjord på en sista version 

och sedan inte refererar till kommande uppgifter finns risken att den inte bidrar i någon större 

utsträckning till elevens skrivutveckling. Jag framhåller Hatties frågor om "Where am I 

going?", "How am I going?" och "Where to next?" som en hjälp i responsgivningen och då 

inte bara när det kommer till skriftlig respons på en viss uppgift utan även när det gäller 

formativ respons generellt. Svarar man på dessa frågor i sin respons får man med aspekter om 

den uppgift man arbetar med för tillfället, hur man ska utvecklas i och med den och hur man 

ska kunna använda sig av de nya kunskaperna i kommande uppgifter. 

Man kan också se i de responstexter jag undersökt att responsen har olika ton då det kommer 

till bemötandet av eleven. Här spelar de kommunikativt orienterade kommentarerna stor roll. 

All respons förutom en hade en kommunikativt orienterad kommentar, vilket går att utläsa i 

tabell 2. Dessa kommentarer gör att tonen i responsen känns lättare medan en respons utan 

sådana känns mer direkt och mer uppmanande. Denna skillnad kan som jag ser det bero på två 

olika saker. Den kan bero på arbetsbelastning på läraren. Har en lärare mer tid till att skriva 

respons kan det också innebära att formuleringarna blir mer genomtänkta. De kommunikativt 

orienterade kommentarerna kan också bero på den relation som läraren har med sin elev. 

Beroende på relation får troligtvis lärarens respons olika utformning. Detta kan man koppla 

till formativ bedömning då läraren är delaktig på så sätt att hens insatser i undervisningen är 

en viktig del av elevens inlärning och ett led i hur väl eleven lär sig. Formativ respons handlar 

både om ”förståelse av processen och innehållet i den process som leder elever och lärare 

framåt” (Wallenberg 2013 s. 11). Relationen mellan elev och lärare är en viktig del av 

responsprocessen och läraren bör också därför ha kunskap om hur responsen ska framföras 

beroende på elev. Läraren måste veta hur hen på bästa sätt ska kunna hjälpa eleven att nå 

dennes nära utvecklingszon. Hur väl detta sker i den respons jag analyserat är svårt att säga då 

detta inte varit mitt fokus, men ett möjligt antagande är att responsen troligtvis anpassats efter 

eleven om man utgår från den skillnad i ton som finns och det olika antalet kommunikativt 

orienterade kommentarer som finns i responstexten. 
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Responsen i förhållande till de genrer som eleverna skriver i kan likaså diskuteras. Nina ger 

respons med fokus på texttypsorienterade och språknormsorienterade kommentarer. Nina 

skriver respons på elevtexter i den argumenterande genren. Med tanke på att den 

argumenterande genren kan innebära svårigheter för många elever som är vana vid det 

berättande skrivandet är det kanske inte konstigt att fokus ligger på denna typ av respons. Hon 

lägger inte fokus vid skolnormsorienterade kommentarer, vilket inte heller någon annan lärare 

gjort, vilket kan bero på olika saker. Det kan bland annat bero på att det finns andra aspekter 

som eleverna behöver arbeta mer med. Det kan också bero på att hon själv har valt att lägga 

fokus på andra aspekter i själva uppgiften såsom argumentationsaspekterna vilket gör att hon 

bortser från sådant som rör skolans normer om skrivande. Malin har å andra sidan valt att 

skriva en respons som rör de kommunikativa frågorna på en reflekterande elevtext, men ser 

man till uppgiftens syfte, mål och utformning borde kanske fokus snarare ha varit på de 

texttypiska svårigheterna som ett led i att få texten att uppnå de mål som är satta för området 

och arbetsuppgiften. Här kan det kanske saknas mer av en formativ respons i relation till 

textens syfte och genre. För att eleven ska få formativ respons måste den helt enkelt anpassas 

efter vilken typ av svårigheter eleven kan tänkas ha med en viss uppgift och genre. Ser man 

sedan till Annas respons har hon istället skrivit en respons som kretsar kring språkliga drag på 

genren saga. Berättande texter är något barn och ungdomar lär sig tidigt och behärskar relativt 

väl. Detta kan vara orsaken till att Annas fokus automatiskt går från textens innehåll till dess 

språk och utformning. 

I inledningen av detta arbete presenterar jag en hypotes kring den respons eleverna får på sina 

skriftliga uppgifter i svenska. Denna hypotes kan man koppla till min forskningsfråga om hur 

formativ den skriftliga responsen eleverna får i svenska faktiskt är. Utifrån ovan presenterade 

resultat kan hypotesen delvis bekräftas kring mitt antagande om att den formativa 

bedömningen liknar en summativ sammanfattning av elevtexternas positiva och negativa 

sidor. De kommentarer jag undersökt visar att lärarnas respons handlar om ifall eleverna 

skriver enligt uppgiften och var svårigheterna ligger, men dessa kommentarer kommer sällan i 

form av formativa instruktioner som eleven kan använda för att utveckla sitt skrivande efter 

genre, texttyp eller de egna skriftliga förmågorna. Den viktiga aspekten om att eleverna ska 

"lära sig att lära" (Holmgren 2010 s.179) faller till största del bort då responsen kommer i 

form av ”Du bör tänka på det här…”. Den formativa aspekten av hur eleven skulle kunna 

tänka för att nå det målet saknas alltså till viss del. Eleven förväntas nå ett mål utan egentlig, 

uttrycklig och förklarande vägledning. Man bortser till viss del i sådan respons från den nära 
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utvecklingszonens potential där läraren tillsammans med eleven i ett socialt samspel ska nå ny 

kunskap (Løkensgard Hoel 2001).  

Respons bör ligga på en något högre nivå än den eleven befinner sig på i dagsläget, men en 

skriftlig respons måste ändå vara begriplig och tydlig. Här tror jag att det kan finnas ett glapp 

mellan lärarens kunskap om vad eleven behöver bli bättre på uttryckt i responsform och vad 

eleven själv kanske förstår av den skriftliga respons hen får. Förstår verkligen eleverna vad ” 

Du behöver jobba lite mer med språk och stil i dina texter” och ”Titta lite extra på 

skrivreglerna så att du använder skriftspråk, inte talspråk med tappad ändelse”? Responsen är 

vag och allmänt utformad. Den ger inte heller några exempel som eleven kan utgå från och 

koppla till dennes nuvarande kunskaper kring skrivande. Forskning (Norberg Brorsson 2007 

och Sandin 2009) visar att det är de tydliga och vägledande kommentarerna som leder till en 

framgångsrik skrivutveckling. Detta är något som man behöver tänka på vid skriftlig 

responsgivning. Mitt begrepp formativ respons handlar om en tydligt utformad kommentar 

som ligger i den nära utvecklingszonen och den respons som analyserats i det här arbetet kan 

inte ses ha denna tydliga och utvecklande aspekt. Den respons eleverna i denna studie får på 

sina skriftliga uppgifter i svenska på högstadiet har en formativ ansats då responsen innehåller 

tips till det fortsatta arbetet, men den leder inte till något egentligt formativt arbete då den inte 

ger eleverna stöd i sin inlärning med tydliga exempel som hjälper eleverna att förstå hur de 

kan göra för att komma vidare. 

5.1 Metoddiskussion 
En svårighet som fanns vid val av metod var att resultaten endast kommer från fem lärare. 

Heterogeniteten på responstexterna kan göra responsen svårare att jämföra och man skulle 

också kunna fråga sig hur man egentligen kan jämföra en responstext till en saga i årskurs sju 

med en responstext på ett argumenterande tal i årskurs nio. Detta är en berättigad fråga, men 

som jag ser det handlar det i grund och botten om en jämförelse av aspekten formativ respons 

och inte av själva responstextens utformning. Responstexten bör vara anpassad efter uppgift 

och elev så de formativa aspekterna ska finnas i dem alla oberoende av utformning. Det gäller 

bara för mig att analysera dessa på ett tydligt sätt där alla kommentarer får lika stort värde. 

Jag använde mig av en analysmodell som, enligt mig, underlättade jämförelsen av 

responstexterna. Dock var kategoriseringen av kommentarerna inte alltid så lätt att 

genomföra, så i de fall jag ansåg att en kommentar var tvetydig valde jag att istället sätta den i 

två kategorier. Jag har i efterhand insett att det finns vissa svårigheter med min kategorisering 
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och den analys jag genomfört, men anser ändå att de givit mig tydliga resultat. Responsen var 

även i förhållande till elevtexterna fyllig vilket lett till tillfredsställande resultat. En brist som 

man skulle kunna se med mitt tillvägagångssätt är att studien endast kan betraktas som ett 

nedslag vid en specifik tidpunkt, men mitt arbete kan istället ses vara en utgångspunkt för 

ytterligare studier kring skriftlig formativ respons. Det faktum att informanterna har delgett 

mig ett brett urval texter med respons och i olika genrer samt från fyra olika årskurser ger 

dessutom en större bredd i förhållande till om arbetet endast hade behandlat en typ av texter 

från en årskurs. 

Jag anser att det material och den metod arbetet utgått från har varit tillräckliga för att ge svar 

på mina forskningsfrågor och syftet med arbetet även om det nu finns några brister. Det som 

man kanske hade kunnat göra annorlunda vid arbetet med materialet är att samla in alla 

elevtexter på samma sätt för att underlätta analysen av resultaten. Dock har inte det faktum att 

informanterna lämnade in sin respons och elevtexterna både i papperskopia och via mejl varit 

till några större hinder. Kommunikationen med informanterna har dessutom fungerat väl. 

Dessa har varit väldigt tillmötesgående och öppna med det sätt som de använder sig av 

skriftlig respons i svenskämnet vilket har varit en förutsättning för denna studie. 

5.2 Framtida forskning 
Avslutningsvis skulle jag vilja lägga fram några ämnen som kan vara intressanta för framtida 

forskning. Först och främst kan användande av respons från ett första utkast till den slutliga 

versionen och från en tidigare uppgifter till kommande uppgifter vara intressant att studera. 

Hur stor del av den respons eleverna får tar de till sig och använder sig egentligen av när de 

skriver? Man skulle också kunna undersöka responsgivningen över tid för att se om det sker 

någon progression i responsen i förhållande till elevernas skrivutveckling. Det tredje området 

rör den skillnad i ton som finns i den respons som eleverna får av sina lärare. Beror den bara 

på relationen mellan lärare och elev eller finns det andra bakomliggande faktorer till hur 

responsen utformas? Det skulle behövas en mer noggrann kartläggning av hur responsen 

faktiskt skiftar mellan elever och lärare. Det skulle dessutom vara intressant att se hur 

eleverna själva uppfattar den respons de får i förhållande till den relation de anser sig ha med 

den undervisande läraren och vad läraren anser sig ha för relation till de elever de undervisar. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Till undervisande lärare i svenska 

Information om undersökning kring formativ respons i 

skriftliga kommentarer  

Hej!  

Mitt namn är Rebecca Hahlin och jag studerar min sista termin till gymnasielärare på Mälardalens 

högskola. Denna termin kommer jag att skriva ett examensarbete i svenska på avancerad nivå som 

behandlar skriftliga kommentarers formativa aspekter. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 

undersökning.  

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur de skriftliga kommentarerna på elevtexter i 

svenskämnet är formulerade då den formativa responsen som eleverna kommer i kontakt med påverkar 

deras skriftliga utveckling i svenska. Man efterlyser även studier inom detta område från Skolverkets 

sida, vilket ytterligare rättfärdigar forskning inom ämnet. Undersökningens utgångspunkt kommer 

vara autentiska skriftliga kommentarer från lärare till sina elever i svenska på högstadiet. Urvalet 

kommer vara ett bekvämlighetsurval då ni som tillfrågade informanter kommer från en skola som 

finns i min närhet.  

Utöver de kommentarer ni gett era elever skulle jag även behöva instruktionerna till uppgiften, själva 

elevtexten, några ord kring den planering som uppgiften ingår i och under vilka ramar som texten 

tillkommit. Dessa delar handlar om att jag ska få en helhetsbild av i vilken situation kommentaren 

uppstod.  

Vill man sedan som informant se resultatet av mitt examensarbete så finns möjlighet till det. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 

slutversion läggs ut på databasen DiVA. Med min studie hoppas jag kunna bidra till ytterligare 

kunskap kring och förståelse för hur respons kan ges, en kunskap som ni bidrar till och också får ta del 

av. Som jag ser det finns det inga nackdelar med ett deltagande.  

Jag är den enda som kommer att behandla all information. Den information som samlas in under 

arbetets gång kommer att anonymiseras, namnen på informanterna kommer att fingeras och materialet 

förstöras efter avslutad undersökning. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätt att 

när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser 

för dig. Nedan följer mina och min handledares kontaktuppgifter:  

  
Mina kontaktuppgifter:                                         Handledares kontaktuppgifter:  
Namn: Rebecca Hahlin                                         Namn: Birgitta Norberg Brorsson  
Mobil: 076- XX XX XXX                                    Mobil: 073- XX XX XXX  
Mejl: rxxxxxxx@mdh.se                                      Mejl: bxxxxxxxxxxxxxxx@mdh.se 

  
Tack på förhand!  

Eskilstuna 2014-10-09  

_______________________________________  
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