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Sammanfattning 
 

Förmågan att kunna skriva är viktig både för individ och samhälle. För att utvecklas till en 

god skribent är respons på texter en bra hjälp. Forskning visar att den vanligaste formen av 

respons på texter är skriftliga kommentarer om språkets struktur men detta leder sällan till 

fördjupat lärande. Muntlig respons och samtal om texter är därför ett viktigt komplement. 

Respons kan ges på olika sätt och fokusera på olika saker men förhoppningen är att responsen 

ska leda till att mottagaren av responsen utvecklar sitt kunnande om området. Studiens syfte 

är att undersöka arbetet med respons på texter i skrivundervisningen i årskurs 4-6. Detta görs 

ur både ett lärar- och elevperspektiv eftersom båda dessa behövs för att responsen ska leda till 

önskat lärande. 

 

Studien är en kvalitativ studie där intresset är att undersöka några lärares och elevers tankar 

om respons kopplat till skrivande. Redskapet som använts är intervjuer. Det är tre stycken 

lärare i årskurs 4-6 samt nio elever som deltagit i studien. Som komplement till intervjuerna 

har även elevtexter med respons använts. 

 

Det insamlade materialet är analyserat och bearbetat utifrån fyra nivåer av respons som finns 

inom formativ bedömning. Studien har visat att både responsens innehåll och karaktär är 

viktig för att utveckla skrivandet. Det har också framkommit att eleverna i den här studien 

önskar att få positiv respons men detta är problematiskt utifrån tidigare forskning. 
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INLEDNING 

 

Förmågan att kunna uttrycka sig väl i skrift är viktig i dagens samhälle. Den behövs både i 

arbete, studier och kommunikation med olika instanser. Att lära sig att skriva är mycket 

komplext och kognitivt utmanande eftersom barnet måste arbeta på flera nivåer samtidigt. För 

att textens budskap ska nå läsaren krävs att skrivaren kan hantera både språkets struktur och 

innehållsmässiga aspekter. Detta leder till att även bedömning av texter är mycket komplext 

eftersom det är mycket omfångsrikt och kräver stor förståelse för hur skrivutveckling fungerar 

(Dockrell, Connelly, Walter och Critten, 2015, ss. 575-576). En viktig del i att utvecklas till 

en god skribent menar Dockrell, Marshall och Wyse (2016, ss. 412-413) är att lära sig att 

bearbeta sin text. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Lgr11, 2016, s. 255) kopplas bearbetning och respons ihop genom att kunskapskraven anger 

att eleverna ska kunna bearbeta sin text utifrån respons. Därför syftar den här studien till att ge 

en inblick i hur några lärare och elever tänker kring detta.  

 

Formativ bedömning är ett mycket centralt begrepp i skolans värld idag och respons är något 

mycket centralt i detta. Eftersom respons alltid har både en sändare och mottagare är det 

viktigt att båda dessa funktioner fungerar men det är förhållandevis få studier som fokuserar 

på elevers, alltså mottagarnas, uppfattningar av respons (Hirsh och Lindberg 2015, s. 48). 

Detta lyfter Harris, Brown och Harnett (2014, s. 109) som problematiskt eftersom det är 

elevernas förståelse av responsen som kommer avgöra lärandets omfång. Respons har av 

Perrenoud (1998, s.86) jämförts med en flaskpost som kastas ut i förhoppningen att den ska nå 

fram men utan garanti att den faktiskt gör det. Det är därför av intresse att se hur elever 

uppfattar och tar till sig lärarens respons. Även om det finns många olika former och sätt att få 

respons på så menar Parr och Timperley (2010, ss. 69-70) att skriftliga kommentarer eller 

korrigeringar är vanligast när det gäller respons på texter. Den skriftliga responsen verkar 

dock inte vara tillräcklig utan Lee (2008, s. 145) menar att det är viktigt att eleverna får chans 

att diskutera responsen så att lärandet blir fördjupat och varaktigt. Dessa diskussioner kan 

även leda till att lärarna förstår eleverna bättre och på så sätt ger bättre respons. Utifrån detta 

är det intressant att undersöka hur verksamma lärare tänker kring olika sätt att ge och 

förmedla respons. 
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SYFTE  

Syftet är att undersöka arbetet med respons på texter i skrivundervisningen i årskurs 4-6. 

Frågeställningar 

Hur tänker lärare när de ger respons? 

Hur förmedlar lärare respons? 

Vad tänker elever om respons? 
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BAKGRUND 

I det här avsnittet redogörs för tidigare forskning som är aktuell för studiens syfte. Avsnittet 

inleds med en introduktion av formativ bedömning. Inom formativ bedömning är respons 

mycket centralt och för att avgränsa detta smalnar studien in på skriftlig respons från läraren. 

Fyra nivåer av respons kommer att beskrivas och det är dessa som senare kommer användas i 

analysen av det insamlade materialet. 

Formativ bedömning 

Bedömning i skolan brukar benämnas som summativ eller formativ. Den summativa 

bedömningen kallas också bedömning av lärande vilket praktiskt innebär att uppgifter bedöms 

med poäng eller betyg. Den formativa bedömningen kallas även bedömning för lärande och är 

sedan några år tillbaka en vanlig term i den svenska skolan. Formativ bedömning är en 

ständigt pågående process i klassrummet som handlar om att se vad nästa steg i lärandet är. 

Att bedöma formativt handlar alltså om att forma (William, 2013, s. 49, Hirsh och Lindberg, 

2015, ss. 70-72). Torrance (2012, ss. 325-327) menar att formativ bedömning idag har hög 

status och att det leder till en sorts övertro på att formativ bedömning alltid är positiv och 

leder till att eleverna lär sig mer. Formativ bedömning kan leda till detta men det är inte säkert 

att det kommer göra det bara för att de nuvarande rätta strategierna används.  

 

Formativ bedömning kan sägas vila på två ben. Det ena benet handlar om att forma eleven, 

den interaktiva bedömningen. Bedömningen handlar då ofta om att eleven får respons på den 

aktuella arbetsuppgiften. Det andra benet handlar om att utifrån sin bedömning forma 

undervisningen och kan kallas planerad bedömning. Det innebär att undervisningen planeras 

och revideras utifrån det som läraren fått syn på via bedömningen. I den svenska skolan 

handlar bedömningen oftast om att forma eleven (Glasswell och Parr 2009, s. 353, Hirsh och 

Lindberg, 2015, s. 71). Det finns flera strategier som tagits fram och tipsats om inom formativ 

bedömning. Ett exempel är att använda glasspinnar med elevernas namn istället för 

handuppräckning vilket förväntas leda till att alla elever är med hela tiden och redo att svara.  

Hume och Coll (2009, ss. 269-270) redogör för att det finns en oro för att många lärare 

använder sig av strategier och arbetssätt som lyfts fram inom formativ bedömning men att de 

inte implementerar tankesättet bakom dessa. Om inte tankesättet finns med är det osäkert om 

strategierna fyller något syfte. 

Mål 

Inom formativ bedömning är det viktigt med mål. All bedömning och respons bör vara 

fokuserad på vad målet är. Hattie och Timperley (2007, ss. 88-90) redogör för att respons bör 

beröra tre frågor; 

 

1. Where am I going? (feed-up) 

2. How am I going? (feed-back) 

3. Where to next? (feed-forward) 
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Detta handlar om att eleven ska se vad målet är, hur de ligger till i förhållande till målet samt 

vad nästa steg är för att närma sig målet. Torrance (2012, ss. 328-329) menar att dessa frågor 

kan leda till något bra men lätt riskerar att kretsa kring specifika uppgifter och på så sätt blir 

fokus inte på lärandet utan snarare på hur ett så högt betyg som möjligt ska nås på den 

aktuella slutprodukten. 

 

Hawe och Parr (2014, ss. 213-214) menar att det finns två olika typer av mål som kan kopplas 

till dessa frågor. Den ena typen handlar om lärande och den andra om uppgiften. Mål som 

handlar om lärande skulle kunna vara att “jag ska förstå hur man skriver ett övertygande 

argument” medan mål om uppgiften snarare är “jag ska lära mig att skriva en argumenterande 

text”. Mål för lärande ses generellt som det bästa men även mål som handlar om att prestera 

på specifika uppgifter kan vara positiva. För utvecklingen av skrivandet är det dock mål som 

handlar om lärande som är mest effektiva men Hawe och Parr (s. 214) poängterar att det ändå 

oftast är mål för uppgiften som lyfts fram i arbete med skrivande.  

 

En stor och viktig fråga i sammanhanget är vilken syn på lärande som de uppsatta målen 

speglar. I det vardagliga arbetet med formativ bedömning kopplat till ovanstående frågor 

menar Torrance (2012, ss. 333-334) att synen på lärande lätt blir den av ett hål som ska fyllas 

igen. Det menar Torrance (ss. 333-334) bygger på en syn på lärande som byggstenar som 

läggs på varandra och framhåller läroplanskunskap som det viktiga. I kontrast till detta ställer 

Torrance (ss. 333-334) den sociokulturella synen på lärande som han framhåller handlar om 

att det är i hålet som det finns utrymme för lärande genom att elever och lärare kan mötas i ett 

samtal om det aktuella ämnet.  

Att ge respons 

Att ge respons eller feedback är något mycket centralt inom formativ bedömning. Det kan till 

och med många gånger ses som synonymer (Hirsh och Lindberg, 2015, s. 33). Grundtanken är 

enligt Hattie och Timperley (2007, s. 81) att någon ger respons på olika delar av 

arbetsinsatsen. Respons kan ges på olika sätt, muntlig och skriftlig, individuell eller i helklass, 

från läraren eller från andra elever.  

Fyra nivåer av respons 

Hattie och Timperley (2007, ss. 90-91) lyfter fyra olika nivåer av respons. Dessa anges som 

feedback about the task (FT), feedback about the processing of the task (FP), feedback about 

self-regulation (FR) och feedback about self (FS). Tidigare har tre frågor nämnts - feed-up, 

feed-back och feed-forward - och dessa nivåer av respons är möjliga att se och använda för att 

ge respons på dessa tre frågor (Hattie och Timperley, 2007, s. 87).  

  

• FT har fokus på att tala om vad som behöver rättas eller läggas till i uppgiften. 

Responsen innehåller ofta tydliga uppmaningar om vad som behöver göras för den 

specifika uppgiften. Detta är den allra vanligaste nivån av respons. Denna respons kan 

även ges i grupp. Problemet kan bli att elever inte tar till sig det eftersom de tänker att 

det inte handlar om dem. Ett exempel på respons på FT-nivå skulle kunna vara; du 
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behöver skriva mer om vad lejonet äter (Hattie och Timperley, 2007, ss. 91-92). 

 

• FP handlar om att responsen berör de strategier som behövs för uppgiften. Fördelen 

med detta jämfört med FT är att lärandet går mer på djupet och därför på ett bättre sätt 

går att använda i andra uppgifter. Ett exempel på respons på FP-nivå är; Här skulle det 

bli lättare att förstå att det handlar om lejonets föda om du använder styckeindelning 

(Hattie och Timperley, 2007, s. 93). 

 

• FR handlar om att responsen ska göra så att eleverna förstår vad de behöver bearbeta i 

uppgiften men hitta det själva. Förhoppningen är att det ska leda till att eleverna tar 

mer eget ansvar för sin text och blir bättre och bättre på att bearbeta sin egen text. Det 

är ofta svårt för svagare elever att tillgodogöra sig den här nivån av respons. Det 

innebär också att det är svårare för svagare elever att ta med sig de saker som tas upp i 

responsen in i nästa arbete vilket är det som kan räknas som lärande. Svagare elever är 

mer beroende av lärarens respons för utvecklandet av sina uppgifter. Ett exempel på 

respons på FR-nivå är; du vet hur en faktatext är uppbyggd, kolla din text så att alla 

delar är med (Hattie och Timperley, 2007, ss. 93-96).  

 

• FS är respons kopplad till elevernas själv. Detta är en mycket vanlig typ av respons 

som alltför ofta ersätter de andra nivåerna. Den är problematisk för att människor 

tycker om att få uppskattning och beröm men det gäller att ge det på rätt sätt. Här görs 

en skillnad på respons kopplad till eleven som person; till exempel; vad duktig du är! 

jämfört med respons som ger beröm som är kopplad till uppgiften; till exempel; vad 

spännande det blev att läsa när du skrev så mycket målande beskrivningar. Beröm 

kopplat till uppgiften är bättre än respons till självet men även den typen av beröm är 

inte säkert att den leder till större lärande. Beröm och uppskattning är problematiskt 

eftersom det berör elevernas identitet på ett annat sätt än de övriga nivåerna (Hattie 

och Timperley, 2007, ss. 96-97).  

 

Av dessa olika nivåer menar Hattie och Timperley (2007, ss. 90-91) att FP och FR är de mest 

effektiva eftersom de har störst förmåga att leda till ett fördjupat lärande. FT kan vara bra men 

då helst i samband med FP. FS bör helst undvikas eftersom det fokuserar på person och inte 

ger några direkta utvecklingsmöjligheter. 

 

De här fyra nivåerna av respons kommer användas i analysarbetet. Studiens syfte är att 

undersöka arbetet med respons på texter i skrivundervisningen och utifrån det kan nivåerna 

vara en hjälp i att sätta fokus på just responsen. Eftersom alla nivåer har olika kvalitéer och 

lyfter olika saker är förväntningen att genom att använda dem som analysverktyg kunna 

problematisera hur respons ges, förstås och tas emot. Förväntningen är även att genom 

användandet av nivåerna kunna få hjälp att skilja ut och få syn på viktiga delar i respons, 

annars är risken att responsen blir en stor massa som är svår att få grepp om.      
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Responsens innehåll 

I det centrala innehållet i Lgr 11 (2016, ss. 249-250) beskrivs att eleverna ska kunna hantera 

både texters språkliga struktur och innehåll. Dysthe, Hertzberg och Hoel (2011, s. 40-41) 

beskriver något som kallas för texttriangeln vilket handlar om att en text har olika nivåer, från 

global till lokal nivå. Enkelt sagt handlar den globala nivån om textens innehåll medan den 

lokala nivån handlar om språkets struktur. Alla nivåer är lika viktiga för texten och skickliga 

skribenter rör sig mellan alla nivåer samtidigt som de skriver. Allt textarbete börjar dock på 

den globala nivån. Alla nivåer behövs och behöver därmed även ges respons på men Skar och 

Berge (2015, ss. 9-11) redogör för att det är viktigt att lärare väljer ut vad de ska ge respons på 

så att inte responsen blir överväldigande och demotiverande för eleven. Det är då också 

viktigt att eleven är medveten om att läraren inte kommer kommentera allt.  

 

Ett problem när det kommer till respons på texter menar Hawe och Parr (2014, s. 215) är att 

det ofta landar i att bli rättning av ytliga fel. Detta leder inte till någon kognitiv utmaning och 

därför fördjupas inte lärandet. Många elever kan enligt Lee (2007, s. 193) dock uppleva att 

rättningen hjälper men hjälpen är då bara i stunden för den aktuella uppgiften. Responsen bör 

enligt Bruno och Santos (2010, s. 112) fokuseras på vad i texten som kan förbättras och hur 

detta ska göras. Parr och Timperley (2010, s. 70) menar att utformandet av responsen bör vara 

på ett sådant sätt att eleverna måste tänka efter vad de ska göra och inte bara rätta. 

Kommentarerna ska dessutom, enligt Torrance (2012, s. 337), vara av sådan natur att eleverna 

kan generalisera dem och därmed använda kunskapen i framtida skrivande. Om responsen ska 

kunna klassas som formativ menar Gamlem och Smith (2013, s. 160) att eleverna behöver få 

respons under hela arbetsgången och inte bara i slutet av ett arbete. Responsen bör enligt Lee 

(2008, s.145) även diskuteras fram och tillbaka mellan lärare och elev för annars riskerar 

responsen att bara bli en form av meddelande som eleverna inte har någon större användning 

av. 

Bearbeta texter 

I Lgr 11 (2016, ss. 249-253) anges både i det centrala innehållet och i kunskapskraven att 

elever ska kunna bearbeta sina texter. Dockrell, Marshall och Wyse (2016, s. 411) redogör för 

att i England får arbete med bearbetning av texter inte särskilt stort utrymme jämfört med 

andra delar av skrivprocessen. Detta är ett problem då Vogel och Seitz (2016, s. 109) menar 

att bearbetning är den mest komplicerade delen av skrivprocessen och Gamlem och Smith 

(2013, ss. 159-160) redogör för att elever tycker att det är viktigt att få tid till att bearbeta 

responsen som mottagits om det ska kännas meningsfullt. I Sverige redogör Skolverket (2011, 

s. 43) för att lärarna i ett projekt som fokuserade på formativ bedömning och skriftliga 

kommentarer fick upp ögonen för att det är viktigt att tid för bearbetning av texten planeras in 

redan när uppgifter konstrueras.  

 

Att bearbeta sin text menar Dix (2006, ss. 566-567) handlar om att få en text att bli och bli 

förstådd så som man tänkt sig men många barn har svårt att se nyttan med att bearbeta sin 

text. Detta kan enligt Hawe och Parr (2014, s. 21) ha att göra med att de inte förstått vilka mål 

de arbetar mot eller att deras förmåga att reflektera inte är tillräckligt utvecklad ännu. I dessa 

fall spelar responsens kvalité mindre roll. Förmågan att reflektera menar Chanquoy (2009, se 
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Taube 2011, ss. 114-116) hör ihop med den kognitiva utvecklingen. Den kognitiva 

utvecklingsprocess som barn befinner sig i gör det svårt att arbeta på en texts olika nivåer 

samtidigt eller att ens bearbeta samtidigt som man skriver. Till att börja med handlar de flesta 

bearbetningar om språkets struktur, till exempel skiljetecken och stavning, men ju längre 

barnen kommer i sin kognitiva utveckling desto mer förmår de även bearbeta textens innehåll. 

Vidare menar Chanquoy (2009, se Taube 2011, ss. 114-116) att bearbetningen blir mer 

omfattande om bearbetning sker när texten skrivits färdigt. Dock menar Dix (2006, s. 572) att 

skribenter skriver och bearbetar på olika sätt; en del föredrar till exempel att bearbeta hela 

tiden under skrivandets gång medan en del hellre bearbetar när de tycker sig vara färdiga. En 

del bearbetar sin text mer i huvudet innan de skriver medan andra bearbetar i det de skrivit.  

Lärarens kompetens 

Bruno och Santos (2010, ss. 118-119) redogör för att många lärare tycker att det är svårt att ge 

respons som eleverna kan ta till sig och utvecklas vidare ifrån. Ett skäl till det skulle kunna 

vara det som Parr och Timperley (2010, s. 80) lyfter i sin studie. De menar att många lärare är 

duktiga på att ge respons på vad som är rätt eller fel men däremot har de ofta svårare att peka 

på vad det är som saknas i elevens förståelse för skrivande eller språket. Det kan göra att den 

djupa förståelsen uteblir för eleven och utvecklingen av skrivandet avstannar.  

 

Att lära sig att skriva är mycket komplext eftersom det innehåller många olika delar. Eleven 

ska lära sig både stavning, skiljetecken, meningsbyggnad o.s.v. men också att planera och 

bearbeta sin text för att uppnå läsbarhet av texten. Att undervisa i detta kräver både tid och 

djup kunskap om skrivutveckling. En del i undervisningen är att ge respons och ju högre 

kvalitet lärarens skriftliga respons har desto mer utvecklas eleven (Parr och Timperley 2010, 

s. 80, Dockrell, Marshall och Wyse 2016, s. 412). Utöver att läraren behöver vara kunnig på 

ämnesområdet krävs även att läraren har en god förmåga att förstå och kommunicera med 

eleverna. Om läraren kan anpassa sin respons utifrån elevernas personliga behov och nivå blir 

responsen ofta mer effektiv (Lee 2008, s. 146, Bruno och Santos, 2010, s. 119).  

Känslornas roll 

Känslorna spelar en viktig roll för hur bedömning tas emot och används. Formativ bedömning 

formar alltid men inte nödvändigtvis i en positiv riktning. Kritiska kommentarer kan leda till 

dåligt självförtroende och att eleverna ser på sig själva som misslyckade. Torrance (2012, s. 

334) kallar detta för “deformative assessment” och trycker på att det är viktigt att vara 

medveten om att det är så vardagen ser ut så att det kan undvikas. För att bedömning ska 

fungera menar Atjonen (2014, s. 256) att det måste finnas omsorg om eleverna samt att de 

känner sig trygga med den som utför bedömningen. Bruno och Santos (2010, s. 112) redogör 

för att det är viktigt att bedömningen inte fokuserar på person utan på uppgiften. Om fokus 

hamnar på eleven som person leder det ofta till sämre prestation. 

 

Att ge respons befinner sig i en typ av spänningsfält där elever vill ha ärlig respons kring sin 

text men samtidigt bli uppmuntrade och känna att de duger. Känslighet och önskemål kring 

respons kan också variera från elev till elev (Harris, Brown och Harnett 2014, s. 110). 

Gamlem och Smith (2013, ss. 159-160) har i en studie intervjuat barn om deras tankar kring 
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respons. Det framkommer att responsen ses som positiv om eleverna upplever att deras 

prestation är okej och samtidigt får veta vad de kan förbättra. Om eleverna inte upplever att 

deras prestation duger har de svårt att ta till sig responsen eftersom den bara känns som kritik.  

 

I förhållande till känslor och respons kan det vara intressant att lyfta skillnader mellan vad 

som ses som starka och svaga elever. Engelsen och Smith (2010, ss. 424-426) redogör utifrån 

sin studie om feedback i norska skolor att desto svagare eleven är desto vanligare är det att 

läraren ger positiv respons kopplad till person, till exempel “bra jobbat”. Det sker för att 

läraren tänker att den svaga eleven först och främst behöver uppmuntras i sitt självförtroende. 

Det finns även en rädsla för att för mycket kritik ska resultera i att eleverna ska tappa modet 

helt och därför undviks ofta kritik. Lee (2008, s. 158) menar att svaga elever är extra sårbara 

och därför är det extra viktigt att respons ges i lagom mängd tillsammans med uppmuntran så 

att intresset för skrivandet inte försvinner. 

Dialog 

Skriftlig respons är enligt Parr och Timperley (2010, ss. 69-70) den vanligaste formen av 

respons på texter men det är tveksamt hur effektivt och användbart det egentligen är för 

elevernas lärande. Lee (2008, s.158) menar att om eleverna enbart får skriftlig respons och 

utrymme för dialog saknas blir eleverna lätt passiva. De rättar i bästa fall det som de förstår 

utifrån responsen men kommentarer som kan vara svåra att tyda struntas i och arbetet blir 

därför varken utvecklande eller utmanande. En fördel med skriftlig respons som Bruno och 

Santos lyfter (2010, ss. 112-113) är dock att lärarna har tid att analysera elevernas text och på 

så sätt möjlighet att hjälpa eleverna bättre. De menar vidare att för att eleverna ska lära sig så 

mycket som möjligt bör skriftlig respons ges tillsammans med möjlighet till samtal.  

 

Skrivande är till skillnad från till exempel matematik inte lika lätt att säga rätt eller fel om 

eftersom det finns olika sätt att uttrycka sig på. Ordval och innehåll kan till exempel vara en 

smaksak medan en ensamstående bisats däremot är något som mer regelrätt går att definiera 

som rätt eller fel (Hawe och Parr, 2014, s. 214). Om elever får möjlighet att samtala om sin 

text med olika personer menar Vogel och Seitz (2016, s. 109 ) att de kan få upp ögonen för 

detta och på så sätt bli bättre skribenter. Om elever däremot inte får möjlighet att få syn på 

detta menar Torrance (2012, s. 338) att den formativa bedömningen lätt leder till konformitet 

där alla texter dras mot exakt samma mål. Eleverna behöver alltså få tillfälle och möjlighet att 

ta ansvar för vilken kritik de tycker är värd att göra något av. 
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METOD 

I det här avsnittet redogörs för hur studien har utförts. Studien är en kvalitativ studie och 

intervjuer har använts som redskap vid datainsamling. Det är två lärare och sex elever i 

årskurs sex samt en lärare och tre elever i årskurs fyra som blivit intervjuade.   

 

Syftet med den här studien är att undersöka arbetet med respons på texter i 

skrivundervisningen i årskurs 4-6. Detta hade kunnat göras både kvalitativt och kvantitativt. 

Enligt Björkdahl Ordell (2007, ss. 192-193) handlar valet om kvalitativt eller kvantitativt om 

hur det undersökta fenomenet ska belysas. Frågeställningarna i studien berör bland annat 

elevers och lärares tankar vilket innebär att fenomenet respons blir belyst via några få lärares 

och elevers tankar kring fenomenet respons. Detta gör att studien blir en kvalitativ studie. 

Fejes och Thornberg (2015, ss. 19-20) menar att forskaren har en central roll i kvalitativa 

studier eftersom resultat och analys beror på forskarens tolkning. Björkdahl Ordell (2007, ss. 

192-196) menar att kvalitativa studier leder till att en djupare insikt kring ett fenomen kan bli 

synliga men dessa går dock inte att generalisera.  

  

Ytterligare ett val som ska göras är vilket redskap som ska användas i undersökningen. För att 

bestämma sig för ett redskap menar Björkdahl Ordell (2007, ss. 194-195) att det är bra att gå 

till syfte och frågeställningar och fundera på vad som efterfrågas. Där blir det i det här fallet 

tydligt att det är tankar som är av intresse och då menar Björkdahl Ordell (ss. 194-195) att 

intervju är ett bra redskap.  För att bredda studien och täcka in syftet användes även elevtexter 

med given respons. Dessa lästes igenom innan intervjuerna och på så sätt fanns en större 

förståelse för varje lärares arbete med respons samt för elevernas texter. Intervjuerna kunde 

kretsa kring en färdig text vilket satte dem i en specifik kontext. Det ledde också till att 

följdfrågor kunde ställas på ett bättre sätt och lärarnas och elevernas ord kompletterades av 

texterna. Det ledde även till problematisering eftersom den skrivna responsen och lärarnas 

tankar ibland drog åt olika håll. Bryman (2011, ss. 471-474) beskriver olika sätt intervjufrågor 

kan vara strukturerade på. Det som används i den här studien är semistrukturerade frågor 

vilket innebär att det finns färdiga frågor men öppenhet för följdfrågor är samtidigt stor. 

Bryman menar vidare att denna struktur är vanlig när syftet är relativt klart. Valet gjordes 

även utifrån att vanan att intervjua inte är stor och utifrån detta är det skönt att ha något att 

falla tillbaka på och få hjälp av. Enligt Trost (2010, ss. 143-144) är några få bra intervjuer att 

föredra jämfört med flera halvbra. Därför bestämdes att två lärare och sex elever var ett bra 

antal att intervjua. En bit in i studien blev det dock tydligt att fler intervjuer vore bra för att få 

mer material till analysen. Kontakt togs därför med ytterligare en lärare och han var villig att 

delta. Han hade även tre elever som var villiga att delta. Efter de intervjuerna var upplevelsen 

att det fanns en större bredd i det insamlade materialet vilket förväntades leda till djupare och 

mer problematiserande resultat och diskussion. 

 

Cohen, Manion och Morrison (2007, ss. 374-376) att det finns saker som är extra viktiga när 

barn intervjuas. Det allra viktigaste är att barnet snabbt känner sig bekvämt och okej med 

situationen. Detta kan vara svårt eftersom barn befinner sig i en utsatt position gentemot 

vuxna. Trygghet försöktes i intervjusituationen åstadkommas genom att först småprata lite 
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allmänt om skolan och genom att visa att barnen togs på allvar genom att de tillfrågades om 

det var okej att spela in dem. Vidare menar Cohen, Manion och Morrison (2007, s. 376) att 

det är vanligt att barn svarar såsom de tror att den vuxne önskar, säger att de inte vet eller 

hittar på något för att inte känna att de är svarslösa. Det kan också vara svårt att få elever att 

berätta annat än det förväntade svaret. Det går inte att veta säkert om barnen i den här studien 

har svarat på något av dessa sätt. Genom vetskapen om att dessa problem kan uppkomma kan 

dock följdfrågor ställas och i analysarbetet kan dessa svårigheter finnas med i tanken. I 

intervjuerna med barnen ställdes många följdfrågor för att försöka hjälpa dem till att utveckla 

svaren så mycket som möjligt.          

Urval 

I en undersökning bör man alltid fundera över vad för typ av urval som är bäst i förhållande 

till studiens syfte. Deltagarna i den här studien har valts ut genom både ett strategiskt urval 

samt bekvämlighetsurval vilket Trost (2010, ss. 137-141) menar är en vanlig kombination. 

Det strategiska urvalet handlar om att forskaren har en önskvärd profil för sina deltagare och 

valet görs utifrån detta. Bekvämlighetsurvalet handlar om att valet görs utifrån de som är 

lättillgängliga. I den här studien är urvalet bekvämt på så sätt att deltagarna är valda genom 

tidigare kontakter. Urvalet är strategiskt på så sätt att de utvalda deltagarna arbetar med sådant 

som är relaterat till studiens syfte. De deltagande lärarna är alla behöriga i ämnet svenska. Två 

av dem undervisar i detta i varsin årskurs sex på samma skola. Den tredje undervisar i en 

årskurs fyra på en annan skola.  Lärarna har i sin tur blivit ombedda att välja ut tre elever var 

som de bedömer befinner sig på olika nivåer för att på så sätt få en lite större bredd i 

undersökningen. Det fanns två tankar kring detta; den ena var att det skulle kunna gå att se om 

lärarnas respons var annorlunda beroende på elevens upplevda nivå och den andra var om 

elever på olika nivå uppfattar respons olika. För att hålla både elevers och lärares identiteter 

anonyma kommer de i studien figurera under fiktiva namn. Lärarna kommer att kallas 

Annika, Gunnel och Calle. Eleverna kommer att kallas Fredrik, Wilgot, Amanda, Emma, 

Filippa, Niklas, Marie, Ali och Carl.  

Genomförande 

Intervjuer 

Arbetet inleddes med läsning av tidigare forskning för att utifrån det formulera ett syfte och 

intervjufrågor som matchade syftet. De tilltänkta lärarna kontaktades och tillfrågades om 

deltagande via mail. I mailet ombads de även fråga tre elever var om deltagande. De ombads 

även att plocka fram texter från de aktuella eleverna som lärarna hade gett respons på. I mailet 

bifogades två missivbrev, ett till lärarna och ett för att skicka hem till elevernas 

vårdnadshavare (se bilaga 1 och 2). När svar om deltagande hade kommit hämtades 

elevtexterna så att de kunde läsas igenom innan intervjuerna. Intervjuer bokades in på en tid 

och plats som passade deltagarna bra. För att kunna fokusera helt på samtalet i intervjun samt 

för att kunna göra ett så bra efterarbete som möjligt spelades alla intervjuer utom en in. Under 

intervjun med eleven som inte ville bli inspelad fördes istället noggranna anteckningar. Efter 

intervjuerna transkriberades materialet för att sedan kunna analyseras. Även elevtexterna med 

tillhörande respons lästes igenom igen och blev del av analysen vilket ledde till 
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problematisering då lärarnas ord och skriftliga respons inte alltid var samstämmigt. När 

analysen var gjord framkom det att det vore bra med ytterligare en lärare och tre elever att 

intervjua. Förfrågningar skickades då ut till fler kontakter och den redan beskrivna processen 

utfördes en gång till. 

Analys och bearbetning 

De transkriberade intervjuerna och elevtexterna analyserades via de fyra nivåer av respons 

som beskrivs i bakgrunden. Dessa är feedback about task (FT), feedback about processing of 

task (FP), feedback about self-regulation (FR) och feedback about self (FS). De fyra nivåerna 

står kvar i sitt originalspråk för att behålla en närhet till primärkällan vilket kan underlätta vid 

vidare läsning. Materialet kopierades och sorterades in under respektive rubrik utifrån 

rubrikernas kriterier. När sorteringen var klar lästes beskrivningar av de olika nivåerna 

igenom igen för att se så att sorteringen stämde. En del material var enkelt att placera på en 

nivå medan annat var svårare då det hade kvalitéer som passade på flera nivåer. Det som 

gjorde sorteringen svår var att materialet visade på att responsen kunde sorteras antingen 

utifrån innehåll eller utifrån karaktär. Det är önskvärt att få med distinktionen mellan dessa 

och därför har det som upplevts väga tyngst i responsen fått vara det som avgör vilken nivå 

det hamnar under. Både de transkriberade intervjuerna, elevtexterna samt beskrivningar av 

responsnivåerna fick läsas flera gånger för att göra en så bra bedömning som möjligt av vilken 

nivå som var mest aktuell. 

 

Enligt Cohen, Manion och Morrison (2007, s. 461) finns det många olika vägar att ta när 

kvalitativa intervjuer ska analyseras. Det viktiga är att vägen som väljs har förmågan att 

belysa studiens syfte på ett tillfredsställande sätt. I den här studien är syftet att undersöka hur 

arbetet med respons fungerar från både lärares och elevers perspektiv. Att använda de fyra 

nivåerna som analysverktyg valdes utifrån att de ansågs kunna fördjupa och belysa resultatet 

och därmed även syfte och frågeställningar på ett tydligt sätt. Genom att använda dessa nivåer 

finns det saker som kan gås miste om. Enligt Cohen, Manion och Morrison (2007, s. 461) är 

detta både det positiva och negativa med kvalitativa analyser. Som exempel hade en analys 

utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv såklart gett ett annat resultat och diskussion. 

Diskussion hade då kunnat kretsa mer kring samspelet mellan lärare och elever och hur 

sociala faktorer påverkar responsen. Detta hade dock inte räckt för att belysa alla tre 

frågeställningar i studien. Eftersom intresset i den här studien var att undersöka arbetet med 

respons på texter i skrivundervisningen valdes att använda de fyra nivåerna av eftersom de i 

sig själva medför ett tydligt fokus på just respons.  

Reliabilitet och validitet 

Studien inleddes med läsning och reflektion kring tidigare forskning som finns på området för 

att utifrån detta kunna formulera ett syfte och få en djupare förståelse för området. Thurén 

(2007, ss. 59-61) menar att vi alltid bär på förförståelse som påverkar vår syn på saker. 

Genom att läsa in sig på området kan förförståelsen bli större vilket leder till att djupare frågor 

kan ställas och deltagarnas svar förstås och tolkas på ett bättre sätt. Fejes och Thornberg 

(2015, ss. 257-259) redogör för att validitet och reliabilitet handlar om att säkerställa hög 

kvalité och noggrannhet inom forskning. Ett sätt att göra detta kan vara genom att försöka 
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hålla sig kritisk till den egna studien. Genom att läsa in sig på ett område kan flera perspektiv 

bli synliga vilket leder till en större möjlighet att inta ett kritiskt förhållningssätt. 

 

För att en studie ska vara reliabel är det önskvärt att den ska gå att upprepa och få samma 

svar. Detta är dock svårt när det handlar om kvalitativa intervjuer eftersom människor och 

deras tankar förändras och förnyas. Ett sätt att ändå sträva mot reliabilitet är genom att ha 

färdiga frågor att utgå från. Intervjufrågorna i den här studien formulerades och diskuterades 

med handledaren för att kunna ge ett resultat som besvarar syfte och frågeställningar. I det här 

avseendet blir dock svårigheten att följdfrågor är mycket vanliga samt att forskaren alltid 

tolkar deltagarnas uttalanden och så är fallet även i denna studie (Cohen, Manion och 

Morrison 2007, ss. 150-151).  

 

Enligt Bryman (2012, ss. 482-483) är det bra att spela in intervjuer eftersom det ger möjlighet 

att gå tillbaka till källan och på så sätt blir reliabiliteten i hela processen högre. I den här 

studien spelades alla intervjuer förutom en in. Även Cohen, Manion och Morrison (2007, s. 

155) menar att det är bra att spela in eftersom det leder till att allt som är sagt finns 

tillgängligt. Om det inte gör det är det lätt hänt att det som är oväntat eller oönskat av 

forskaren glöms bort. 

 

Validitet inom forskning handlar om att säkerställa att det är det som är tänkt att undersökas 

som faktiskt blir undersökt. Det krävs alltså att den valda metoden kan användas för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Det krävs även att redskapet, i det här fallet 

intervjuer, används på rätt sätt. För intervjuer handlar det då om att frågorna ska kunna leda 

till svar som kan kopplas till och besvarar syfte och frågeställningar (Fejes och Thornberg 

2015, s. 258-259, Trost 2001, s. 61). Intervjufrågorna i den här studien har skrivits i samråd 

med handledaren och det har även förts samtal kring olika val av redskap vilket bidrar till att 

stärka studiens validitet. Ytterligare en sak som stärkt studiens validitet är att elevtexter med 

tillhörande respons använts som underlag vid intervjuerna vilket har varit till hjälp för att göra 

frågorna konkreta.  

Forskningsetiska principer 

Vid all forskning måste hänsyn tas till de forskningsetiska principer som finns. Dessa är 

angivna av Vetenskapsrådet (2002, ss. 6-14) och berör information, konfidentialitet, samtycke 

och nyttjande. Informationskravet handlar om att deltagarna i studien ska få information om 

studiens syfte. I den här studien har deltagarna informerats om studiens syfte i ett missivbrev 

där de även fått kontaktuppgifter om de skulle ha fler frågor. Konfidentialitetskravet handlar 

om att deltagarna inte ska kunna spåras och genom att de i studien får figurera under fiktiva 

namn hålls detta krav. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna måste samtycka till att delta 

i studien. I den här studien deltar minderåriga och därför har deras vårdnadshavare fått ut ett 

missivbrev som ska skickas tillbaka till skolan med underskrift. Det sista handlar om 

nyttjande av materialet och innebär att det insamlade materialet enbart ska användas till 

forskning vilket här givetvis är fallet. Utöver dessa formella krav kan etiska dilemman 

uppkomma i för den enskilda forskaren. Ett sådant dilemma var att en av eleverna inte ville att 

intervjun skulle spelas in. Det vore lätt att spela in eleven utan dennes vetskap vilket skulle 
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leda till en högre reliabilitet i studien. Etiskt vore det dock opassande att inte acceptera 

elevens önskan, speciellt med tanke på att eleven är ett barn och därmed i en utsatt position 

jämfört med mig som vuxen. Ytterligare en sak som berör den vuxnes överläge är att barn lätt 

kan påverkas och ledas åt ett visst håll under intervjuer vilket skulle kunna innebära att det 

insamlade materialet blir riktat och därmed inte sanningsenligt. Detta vore oetiskt gentemot 

barnen eftersom deras tankar då blir satta i munnen på dem. Det vore också oetiskt gentemot 

de som tar del av studien eftersom materialet inte är helt sant. Under intervjuerna i den här 

studien har därför önskan och försöken varit att inte leda barnen åt någon riktning. 
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RESULTAT 

I det här avsnittet presenteras det insamlade materialet i bearbetad och analyserad form. Syftet 

med studien är att undersöka arbetet med respons av texter i skrivundervisningen i årskurs 4-6 

och här visas det genom att materialet är analyserat via fyra nivåer av respons som tidigare 

beskrivits.  

 

Det insamlade materialet består både av transkriberade intervjuer samt elevernas texter med 

tillhörande respons. Texterna som skrivits i de två årskurs sexorna är parallellhandlingar. 

Förarbetet upplevs av lärarna som gediget genom att de gemensamt läst en parallellhandling 

och samtalat om detta. Instruktionen för elevernas text är att de ska skriva minst 7 kapitel där 

1,3 och 5 är om en person och 2, 4 och 6 om en annan. I kapitel 7 ska dessa personer sedan 

mötas. Lärarna tycker att det känns som att eleverna är med på vad de ska göra. Texterna som 

skrivits i årskurs fyra är en detektivroman med 4 kapitel. Alla elevers texter ska i slutet 

sammanställas till en bok som ska tryckas och finnas tillgänglig för försäljning. Läraren 

upplever att eleverna förstår vad uppgiften är. 

Feedback about task 

Gunnel har i de texter hon gett respons på markerat de språkliga fel som hon hittat och rättat 

till dem. Hon har till exempel strukit över ett å och ovanför skrivit ett o istället för att visa hur 

ordet sova ska stavas. I de skriftliga markeringarna nämns inga innehållsliga aspekter utan 

enbart språkliga. Gunnel beskriver att eleverna kan komma och fråga och be henne läsa om 

det är något som saknas för den specifika uppgiften. Vid frågan om eleverna mest frågar om 

språkliga eller innehållsmässiga aspekter säger hon såhär; 

 

Innehållsmässigt också att de vill veta vad de har med och vad de kan skriva till och sådär.  

 

Gunnel anser att hennes respons berör både innehåll och språkliga aspekter. De skriftliga 

kommentarerna berör dock enbart språkliga aspekter som till exempel stavning och tempus. 

När eleverna beskriver vad de gör med responsen de fått är det tydligt att det är de språkliga 

aspekterna som bearbetas. Alla hennes elever säger att de lär sig något av responsen och 

nämner till exempel att de rättar stavfel. Ingen av eleverna nämner att de bearbetar textens 

innehåll. Gunnel beskriver vidare att några av de svagare eleverna kommer och ställer frågor 

som berör textens innehåll innan de börjar skriva på nästa del. 

 

Calle berättar att det är stor skillnad på vad eleverna i hans klass klarar av och responsen blir 

därför mycket individualiserad. För svaga elever, till exempel nyanlända, handlar 

kommentarerna både om språkets struktur och innehåll men hamnar oftast mer i den specifika 

uppgiften. 

Feedback about processing of task 

Annika och Gunnel berättar båda två att de muntligt gått igenom en del saker som är 

problematiska för den större delen av klassen. Eftersom nationella proven nyligen genomförts 

och många elever där hade problem med styckeindelning så är detta något som tas upp och 
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förklaras i helklass. Även talspråk kontra skriftspråk och tempus är något det samtalas om 

innan skrivandet inleds. Utöver stavning, stor bokstav och punkt är det ofta dessa saker som 

de skriftliga kommentarerna berör.  

Gunnel berättar att hon ville att eleverna skulle lämna in delarna efterhand när de var klara så 

att hon hade chans att rätta dem under arbetets gång. Hon upplevde dock att när eleverna nästa 

lektion skulle skriva nästa del i berättelsen så hade många glömt hur de slutade föregående 

del. Då fördes ett samtal i helklass om att eleverna behöver skaffa sig en strategi, exempelvis 

skriva ner stödord, för att veta var de ska börja skriva vid nästa tillfälle. Annika berättar att 

hon tipsat eleverna om att det kan vara bra att läsa sin text högt för sig själv för att höra när 

det ska vara punkt och kommatecken och om det låter bra. Annika har även gett en skriftlig 

kommentar till en elev som förhoppningsvis kan bli en strategi för att hjälpa eleven med 

stavningen. Hon skriver såhär; 

 

Varför är det rött under vissa ord? 

 

Calle berättar att de arbetar utifrån en modell över skrivprocessen. Processen handlar om att 

planera sin text, skriva ett utkast, få respons, bearbeta sin text både innehålls- och 

språkmässigt samt att skriva rent. Eleverna får via detta en tydlig struktur att följa som lyfter 

både innehåll och språklig korrekthet. I detektivromanerna som skrivs nu har eleverna fått 

veta vad som ska ingå i varje kapitel – till exempel att kapitel ett ska innehålla en beskrivning 

av detektiven – och får utifrån det planera sin text. 

 

Calle beskriver att han ger respons på två sätt. Det ena är i stunden vilket innebär att han går 

runt i klassrummet och hjälper eleverna när de är mitt i sitt skrivande. Hjälpen kan vara 

utifrån att eleverna ber om hjälp eller att han ser något som han behöver förklara. Det andra är 

att han ger respons efter att skrivandet är färdigt, både när första utkastet är färdigt och när det 

är renskrivet. Den responsen skriver han ner för sig själv men eleverna tar inte del av den. 

Istället sitter han en och en med eleverna och ger respons muntligt utifrån det han skrivit. 

 

Calles elever tycker att de lär sig något av responsen och att de tar med sig den nya kunskapen 

till när de skriver nästa gång. Calles upplevelse är att eleverna oftast förstår men uttrycker det 

såhär; 

 

Ibland så, ibland blir det att, eh, att jag får ta om det eller ibland så märker jag på nästa, när 

jag tittar på nästa text så ser jag att responsen inte riktigt gått hem. Där måste man ju som 

lärare kunna vara såpass ärlig mot sig själv och säga att det här har inte riktigt gått hem det 

får vi jobba vidare med. 

Feedback about self-regulation 

Annika har för första gången använt sig av ipaden för att ge kommentarer. Eleverna har fått 

skriva på ipaden och skicka in. Responsen har sedan lagts i en bubbla bredvid första kapitlet 

och innehållit kommentarer som gäller för hela texten. Tanken är att eleverna ska läsa igenom 

sin egen text och bearbeta den utifrån det som skrivits i kommentaren. Annikas respons kan 

beskrivas som ett samspel mellan FT och FR. Formen på responsen gör att eleverna själva 
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måste ta ansvar och hitta felen i sin text men många av kommentarerna är av FT-karaktär, till 

exempel talspråk - sen/sedan, juste/just det. Ett exempel på en kommentar på FR-nivå kan 

vara;  

 

Tänk på när du använder de och dem 

 

Även Annika anser att hennes respons berör både innehåll och språk men de skriftliga 

kommentarerna handlar mest om språket. Hennes elever säger att de lär sig av responsen och 

stavning och stor bokstav och punkt tas upp som exempel. Annika uttrycker dock att speciellt 

för svagare elever så känns det som att det är samma sak som kommer upp ofta och det tar 

lång tid för dem att förstå.  

 

När det kommer till bearbetning av texterna uttrycker Annika det såhär; 

 

[...]sen är det mycket de behöver arbeta vidare med men då fick de lite tips o så. Sen var det 

vissa, det fick de välja själva faktiskt, antingen lämnar du in den som den är och då är den 

som den är eller så lyssnar du på kommentarerna och dom flesta lyssnade. Nu känner jag att 

de går i sexan också o det är det här lilla extra ansvaret också för att om du vill bearbeta din 

text så har du chans. Jag gav dom det här lite extra att nu får du ta ansvar för det här då och 

många gjorde ju givetvis det att dom bearbeta texten och sen skickade in. 

 

Som tidigare nämnt berättar Calle att respons är mycket individuellt. För de högpresterande 

elever han har hamnar responsen ofta på den här nivån. Han berättar att responsen för dessa 

elever till stor del handlar om att utveckla skrivandet genom att skriva mer målande och 

gestaltande. 

Feedback about self 

Ingen av lärarna i studien har skrivit några uppmuntrande kommentarer som kan kopplas till 

eleverna som individer. De har inte heller skrivit några positiva kommentarer om arbetet utan 

fokus ligger på vad som ska göras eller rättas. Eleverna är samstämmiga i att respons känns 

bra och att man vet att det är för att skrivandet ska bli bättre. Marie uttrycker det såhär; 

 

Det är skönt att få veta, man ska inte bli arg för det det är skönt att veta vad man behöver 

ändra. Min text kan ju inte bara vara perfekt. 

 

Eleverna verkar dock ha en önskan om att få uppskattning och beröm, här nedan följer några 

av deras röster. 

 

Amanda säger att; 

 

Asså, det kan va lite nervöst o få respons o så för man undrar om hon (Annika) tycker det är 

bra o så. 

 

Niklas säger att;  
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det känns bra o få positiva kommentarer 

 

 

Emma säger att; 

 

Det kan ju vara jobbigt o så o få respons men man vet ju att det är för att det ska bli bättre. 

 

Elevernas ord visar att det finns en önskan om att bli bekräftade i sitt arbete men inte 

nödvändigtvis på det personliga planet. 
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DISKUSSION 

I det här avsnittet kommer både resultatet och metoden att diskuteras. Avsnittet avslutas med 

vilka didaktiska konsekvenser studien kan leda till.  

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är indelad under tre rubriker som motsvarar studiens frågeställningar. 

Frågeställningarna hjälper till att förtydliga studiens syfte som är att undersöka arbetet med 

respons på texter i skrivundervisningen i årskurs 4-6. Rubrikerna är; Lärares tankar om 

respons, Förmedling av respons och Elevernas perspektiv. De olika nivåerna av respons som 

använts i resultatet - Feedback about task (FT), Feedback about processing of task (FP), 

Feedback about self-regulation (FR) och Feedback about self (FS) - finns alla med under de 

rubriker de är aktuella.  

Lärares tankar om respons 

I resultatet går det att utläsa att det är responsens karaktär snarare än innehåll som gör att 

nivån av respons varierar mellan FT, FP och FR.  Respons gällande exempelvis stavning kan 

ges på alla nivåer men frågan är hur det uttrycks. En del av kommentarerna som eleverna fått 

visar exakt hur de ska rätta till felen vilket enligt Hawe och Parr (2014, s. 215) är mycket 

vanligt men dessvärre inte leder till någon kognitiv utmaning.  Andra kommentarer är gjorda i 

frågeform eller på ett sådant sätt att eleverna själva måste leta upp och bearbeta istället för att 

rätta felen. Sådana kommentarer menar Parr och Timperley (2010, s. 70) är positiva eftersom 

de förhoppningsvis får eleverna att tänka efter. Torrance (2012, s. 337) menar att det är 

positivt eftersom tankearbetet gör att kunskapen kan bli generaliserad och därmed kan tas med 

till nästa text. En svårighet med FR som Hattie och Timperley (2007, ss. 93-96) lyfter är att 

lågpresterande elever har svårt att tillgodogöra sig detta. Lee (2008, s. 146) menar att när 

respons ska ges så är det bra att läraren kan anpassa responsen efter elevernas behov. Det 

innebär att lågpresterande elever kan behöva en annan nivå av respons medan de 

högpresterande eleverna kan utmanas av respons på FR-nivå. Att ge respons på FR-nivå 

kräver att eleverna vet hur de ska rätta något eller ha strategier för att komma på det. I 

resultatet framkommer det att responsen lärarna ger är individualiserad utefter innehåll. Om 

lärarna dessutom kan anpassa och individualisera responsens karaktär – till exempel fråga 

eller uppmaning - utifrån elevernas behov kan eventuellt större utveckling ske.    

 

Resultatet visar att eleverna efter respons förväntas skriva rent sin text, Det handlar många 

gånger om att rätta till fel som läraren pekat ut. En av lärarna ger ansvar på FR-nivå när hon 

överlämnar frågan om att skriva rent till något valfritt för eleverna. Det kan bli problematiskt 

eftersom Dix (2006, ss. 566-567) menar att många elever har svårt att förstå varför de ska 

bearbeta sin text. Även om lärarna inte upplever något motstånd till att bearbeta texten så går 

det att fråga sig om bearbetningen leder till lärande eller bara sker för att det är så 

arbetsgången ser ut vilket enligt Torrance (2012, ss. 325-327) kan hända om det finns en 

övertro på att den formativa bedömningen alltid leder till lärande. Chanquoy (2009, se Taube 

2011, ss. 114-116) menar att ju längre barn har kommit i sin kognitiva utveckling desto 

djupare bearbetningar kan de göra. Till att börja med berör bearbetningen mest språkliga 
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korrigeringar och detta kan vara nog så utmanande för lågpresterande elever. De 

högpresterande eleverna skulle antagligen klara att bearbeta texten på en djupare nivå men 

även de kommentarer som de får berör ofta mindre språkliga korrigeringar vilket innebär att 

deras bearbetning av texten ofta går snabbare än för en lågpresterande elev som har mer att 

rätta. Även i frågan om bearbetning gäller det att känna sina elever och deras kognitiva 

mognad.  

Förmedling av respons 

Alla lärarna i studien använder sig av både skriftlig och muntlig respons i olika utsträckning 

och på olika sätt. Muntlig respons på nivån FP är vanlig. Problemet som uppkommit 

diskuteras eller förklaras då ofta i helklass. Svårigheten med att gå igenom något i helklass är 

enligt Hattie och Timperley (2007, ss. 91-93) att elever slutar lyssna och tänker att det inte 

angår dem. Både Lee (2008, s.158) och Vogel och Seitz (2016, s. 109) trycker på är att 

samtalet är viktigt men den vanligaste formen av muntlig respons i studien är att läraren 

förklarar något snarare än att en diskussion förs även om det förekommer. Lärarna uttrycker 

att eleverna behöver både den skriftliga och muntliga responsen även om Calle i den här 

uppgiften gett eleverna enbart muntlig respons. Den muntliga responsens 

utvecklingsmöjligheter ligger i att diskussion kan föras för att öka elevernas aktivitet vilket är 

en stor vinst enligt Lee (2008, s. 145). 

   

När det handlar om respons på texter är en viktig fråga att ställa sig vad responsen är tänkt att 

leda till. Enligt Hawe och Parr (2014, s. 215) berör respons på texter oftast ytliga fel. Detta 

leder i bästa fall till rättning men inte säkert till lärande menar Lee (2007, s. 193). I resultatet 

framkommer det att lärarna tycker att eleverna förstår men samtidigt tycker de att det känns 

som att de får ta om en del saker i text efter text eftersom responsen inte “går hem” som en av 

lärarna uttrycker det. Enligt Vogel och Seitz (2016, s.109) är det bra om eleverna får chans att 

samtala om sina texter med någon eftersom de då ges möjlighet att vända och vrida på sin 

egen text. Via detta finns möjlighet att upptäcka nya saker i det egna skrivandet. Hawe och 

Parr (2014, s. 214) uttrycker också att detta kan leda till en större förståelse för vad som är rätt 

eller fel i språket i kontrast till vad som är mer av en smaksak. Den muntliga respons som 

används i klassrummen är bra och en del av den formativa bedömningen. För att förbättra och 

utveckla den muntliga responsen skulle större möjligheter till samtal om texter vara ett 

alternativ. Det skulle förhoppningsvis kunna leda till en fördjupad förståelse för skrivande och 

texter. 

Elevernas perspektiv 

Gemensamt för eleverna som deltagit i den här studien är att de alla är medvetna och talar om 

att respons är något bra som man lär sig av. Detta tyder på att lärarna lyckats med att skapa 

den omsorgsfulla och trygga miljö som Atjonen (2014, s.256) menar är viktig för att respons 

ska leda till något bra. Även om en del av eleverna uttrycker en viss nervositet kring vad 

läraren ska tycka om deras texter så verkar det som att de upplever att deras prestation är okej 

vilket är viktigt enligt både Gamlem och Smith (2013, ss.159-160) och Harris, Brown och 

Harnett (2014, s. 110). Frågan som kan ställas är om eleverna har lärt sig att respons är något 

bra och därför pliktskyldigt säger att man lär sig något av det. Detta kan ses som del av den 
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oro som Hume och Coll (2009, ss. 269-270) samt Torrance (2012, s. 328-329) lyfter när de 

menar att formativ bedömning riskerar att bli strategier eller ritualer som bara utförs men inte 

leder till personlig utveckling. 

 

Den nivå av respons där elevernas tankar blir mest synliga är feedback about self. Det verkar 

som att eleverna tycker om att få positiva kommentarer och bekräftelse. Hattie och Timperley 

(2007, ss. 96-97) menar att denna typ av kommentarer ska undvikas eftersom de fokuserar på 

person. Något som därför kan saknas i nivåerna är en nivå av bekräftelse som fokuserar på 

uppgiften. Enligt Hattie och Timperley (2007, ss. 96-97) är det dock osäkert om den typen av 

bekräftelse leder till ökat lärande. Dock menar Lee (2008, s. 158) att i synnerhet 

lågpresterande elever behöver få bekräftelse tillsammans med respons på vad de ska arbeta 

vidare med för att behålla motivationen. Enligt Engelsen och Smith (2010, ss. 424-426) är 

lärare rädda att speciellt lågpresterande elever ska få dåligt självförtroende om de inte 

uppmuntras. Den här studien visar att eleverna inte fått motta några skriftliga uppmuntrande 

kommentarer även om de verkar uppskatta att få positiv bekräftelse för sina texter oavsett om 

de är hög- eller lågpresterande. Om muntliga uppmuntrande kommentarer getts framkommer 

inte. Kommentarer om bekräftelse är det som tar mest utrymme i elevintervjuerna men minst 

plats i lärarintervjuerna. Detta är intressant då elevers uppfattningar sällan studeras. Enligt 

Torrance (2012, s. 334) kan bedömning bli deformativ, det vill säga forma i oönskad 

riktning.  Att få kännedom om elevers behov och önskan om bekräftelse är därför av intresse. 

Frågan hur bekräftande respons görs och ges på ett som stärker både elevens självförtroende 

och lärande kvarstår dock.  

Metoddiskussion 

Enligt Cohen, Manion och Morrison (2007, ss. 374-376) kan det vara en fördel att intervjua 

barn i grupp istället för enskilt eftersom det kan hjälpa barnen att känna sig trygga samt leda 

till att de i samtalet med varandra kan få nya och fördjupade tankar. Cohen, Manion och 

Morrison (2007, s. 376) menar dock också att en svårighet med gruppintervjuer kan vara att 

barnen känner sig osäkra inför varandra och därför inte svarar sanningsenligt. I den här 

studien togs beslutet att intervjua eleverna enskilt utifrån att de enligt lärarnas utsago befann 

sig på skilda kunskapsnivåer. Det var av intresse att se om elevernas kunskapsnivå spelade 

roll för deras svar och därför fanns en önskan om att de inte skulle spinna vidare på varandras 

svar. Eftersom eleverna befinner sig på olika nivåer är det också möjligt att framförallt de 

lågpresterande eleverna känner en osäkerhet inför de högpresterande eleverna. Det är också 

möjligt att de högpresterande eleverna inte vill framstå som för bra inför de lågpresterande 

eleverna.  

 

Alla de personer som blev intervjuade var via kontakter men det fanns skillnader i hur väl 

etablerad relationen till dem var. Att känna någon gör att förförståelsen blir annorlunda och 

saker kan tolkas på ett annat sätt eftersom det dagliga klassrumsarbetet är känt. Att inte känna 

någon kan leda till fler följdfrågor men gör det också svårare att sätta svaren i en kontext. 

Gällande eleverna fanns en tanke att de som det fanns en relation till skulle våga och kunna 

utveckla svaren mer men så var inte fallet. Sammantaget är upplevelsen att det faktum att det 

fanns en djupare relation till en del informanter inte påverkat den insamlade datan mer än 
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något annat. Följdfrågor ställdes ändå och eleverna som det fanns en relation till upplevdes 

varken mer eller mindre nervösa än övriga elever.  

 

En svårighet som uppstod i analys och bearbetning var att den insamlade datan hade kvalitéer 

som passade på flera av de använda nivåerna. Det hade givetvis varit lättare att vara två 

stycken så att en diskussion hade kunnat föras kring var materialet passade bäst in. Eftersom 

detta inte var förutsättningen har mindre diskussioner med andra studenter förekommit och 

även noggrann läsning av Hatties och Timperleys beskrivning av nivåerna vilket kanske inte 

varit fallet om en diskussionspartner funnits hela tiden.  

 

Den sista nivån, feedback about self, är en nivå som upplevdes problematisk utifrån att den på 

sätt och vis inte användes av varken lärare eller elever. Elever uttryckte en önskan om 

bekräftelse men inte om person utan snarare på uppgiften. Valet gjordes ändå att använda 

denna nivå utifrån att det ansågs kunna leda till en diskussion kring bekräftelse som berör 

prestationen vilket i bakgrunden beskrivs som önskvärt. Eftersom Hattie och Timperley i sin 

beskrivning av nivåerna är negativt inställda till nivån feedback about self är det positivt att 

varken lärare eller elever använder den. Dock hade en annan benämning eller ytterligare en 

nivå varit önskvärd för att kunna utveckla frågan om bekräftelse ytterligare.    

Didaktiska konsekvenser 

Utifrån den här studien är en fråga som lyfts fram hur bekräftelse ska ges eller inte ges. Min 

upplevelse är att det är lätt att vilja ge beröm som “bra jobbat” även om den typen av 

bekräftelse inte lyfts fram som positiv i tidigare forskning eller används av de intervjuade 

lärarna. Eftersom eleverna i studien gett uttryck för att det känns bra och är önskvärt att få 

positiv bekräftelse för sina texter känns detta som en fråga lärare behöver fundera kring. 

Eleverna behöver bekräftelse så att de stärks i både sitt självförtroende och skrivande och att 

få dessa att gå hand i hand är en stor utmaning.  

 

Ytterligare en sak som går att fundera och arbeta vidare kring utifrån den här studien är att 

sättet, eller karaktären, respons ges på spelar roll. Det är vanligt att anpassa innehållet i 

responsen efter elevernas behov men den här studien belyser att även anpassning av 

responsens karaktär kan vara positiv.    

Vidare forskning 

Även om det sen tidigare finns relativt mycket forskning om skrivande och respons är 

forskningen i svenska klassrum och då i synnerhet med elevernas perspektiv liten. Den här 

studien har därför medfört ett litet bidrag till forskningsfältet. Det är svårt att utifrån en text 

säga om eleverna verkligen lärt sig något. Enligt både lärares och elevers utsago gör de det 

men det skulle behövas göras studier där texter studeras under en längre tidsperiod för att se 

om responsen leder till önskat lärande. Ytterligare som skulle kunna studeras är hur frågan om 

socialt samspel och bekräftelsens vara eller inte vara påverkar responsen.   
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BILAGOR 

 

 

Bilaga 1 
 

Intervjufrågor till lärare 

 

• Hur har förarbetet innan eleverna började skriva den här texten sett ut?  

• Kan du beskriva hur du tänkt när du gett respons på den här texten? (Innehåll/struktur, 

långa/korta kommentarer, hur mycket kommentarer etc.) 

• Får eleverna några annan respons på sin text än skriftligt? 

• Vad händer när eleven får tillbaka texten? 

• Vad tänker du att responsen ska leda till? 

 

Intervjufrågor till elever 

 

• Vad tänker du om responsen du har fått? 

• Vad känner du för responsen du fått? 

• Berätta vad du tänker göra/har gjort utifrån den här responsen. 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 

 

Missivbrev 

 

 

Hej! 

Jag heter Charlotta Berntsson och studerar till grundlärare årskurs 4-6 på Högskolan i Borås. 

Jag läser nu min åttonde och sista termin och ska därmed skriva ett avslutande examensarbete 

på 15 hp.  

Arbetet syftar till att undersöka hur lärare arbetar med respons på elevtexter samt bearbetning 

av dessa för att stötta sina elevers skrivutveckling samt hur elever uppfattar detta. Jag önskar 

få ta del av två eller tre elevtexter som lärare gett respons på för att därefter och utifrån dem 

genomföra intervjuer med läraren samt med eleverna som skrivit texterna. För att kunna göra 

ett så bra efterarbete som möjligt önskar jag att få använda en ljudupptagare under 

intervjuerna. 

När forskare ska skriva ett arbete finns det etiska riktlinjer att förhålla sig till. Dessa är att; 

deltagarna i studien måste informeras om syftet med arbetet, materialet som samlas in får 

enbart användas i forskningssammanhang och du som deltagare behöver ge samtycke till din 

medverkan. Du har rätt att avbryta din medverkan när som helst. Materialet jag får in kommer 

att hanteras så att den enskilda personen eller skolan inte kan utläsas. Jag skickar med en bilaga 

för samtycke till aktuella elevers vårdnadshavare.  

Om du kan tänka dig att bli intervjuad eller har några funderingar nås jag på: 

s133091@student.hb.se  

Handledare: Marita Cronqvist 

marita.cronqvist@hb.se  

Med vänliga hälsningar, 

Charlotta 

 

mailto:s133091@student.hb.se
mailto:marita.cronqvist@hb.se


 

 

 

Bilaga 3 

 

 
 
Informationsbrev       2017-04-04  
 
 

Till vårdnadshavare med barn på xxx-skolan  
 
Jag heter Charlotta Berntsson och studerar min åttonde och sista termin till grundskollärare vid 

Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.  
 
Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 

undersökas. Jag har valt att fokusera på respons på elevtexter. Jag kommer att intervjua både 

lärare och elever samt titta på elevernas texter med tillhörande respons.  
 
Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att jag i min undersökning utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna. Det innebär följande:  
 

 Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 

obehöriga kan ta del av dem.  

 De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings syfte.  

 Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva namn 

på elever, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas.  

 Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

 

För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Jag ber er därför 

fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till ditt barns 

klassföreståndare 

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå mig på s133091@student.hb.se 
 
Med vänliga hälsningar,  

Charlotta Berntsson  
 
 
 
 
 
 

 

mailto:s133091@student.hb.se


 

 

 

 
 
 
Samtyckesblankett för vårdnadshavare  
 

 

 

Tag med och lämna till klassföreståndare  

Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 

studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet när 

som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ.  
 

 
 

JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  

NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  

 

________________________________________  

Barnets namn  

 

_______________________________________________________________________  

Underskrift vårdnadshavare Namnförtydligande  

 

_______________________________________________________________________  

Underskrift vårdnadshavare Namnförtydligande  
 

Datum:_________________________  
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