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Förord

Denna undersökning handlar om tre gymnasielärares kommentarer till 
elevtexter. Mellan lärarnas kommentarer och elevernas texter råder ett 
dialogiskt förhållande. Jag har valt att framför allt lyssna till lärarnas rös-
ter i denna dialog. Jag hoppas att jag ändå i någon mån lyckats belysa 
båda sidorna i samspelet kring texten.

Utan de tre lärarna och alla eleverna på Fordonsprogrammet, Sam-
hällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet hade un-
dersökningen aldrig kommit till stånd. Tack för att ni delade med er av 
kunskaper, erfarenheter och texter!

Jag vill också tacka Mats Thelander för hans uppmärksamma läsning 
av undersökningen i manuskriptform.

De ekonomiska förutsättningarna för arbetet skapades av bidrag från 
den utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Uppsala universitet.

Uppsala i december 2002

Görel Bergman-Claeson
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Sammanfattning

Vad kommenterar svensklärare i gymnasieelevers texter? Hur utformar 
de sina kommentarer? Var väljer de att placera dem? Dessa tre frågor är 
utgångspunkten för beskrivningen av hur tre lärare på tre olika gymna-
sieprogram arbetar: Anita på Fordonsprogrammet, Barbro på Samhälls-
vetenskapsprogrammet och Christian på Naturvetenskapsprogrammet. 
(Anita, Barbro och Christian heter egentligen något annat.) Lärarnas ar-
bete med textkommentarer belyser också hur det processorienterade 
arbetssättet har vunnit insteg i undervisningen: läraren är i allt mindre 
utsträckning en korrigerande normväktare och allt mer en kommunice-
rande responsgivare.

Materialet för undersökningen utgörs av lärarnas kommentarer till 
texter skrivna i tre klasser under två terminer, då alla klasserna läste kur-
sen Svenska B. Jag har dessutom intervjuat lärarna och två elever i varje 
klass. 

Anita, Barbro och Christian vill alla att deras elever ska bli skriben-
ter med skrivlust, skrivförmåga och självförtroende. Men deras vägar till 
målet är olika. För Anita är nyckelorden beröm och kommunikation. En 
förhållandevis stor andel av hennes kommentarer till texterna på For-
donsprogrammet gäller texternas innehåll, och hon använder medvetet 
berömmet för att höja självförtroendet och öka skrivlusten hos fordons-
klassens pojkar. Allmänt hållet beröm kan dock innebära en risk genom 
att det skapar förväntningar som inte infrias vid betygsättningen.

Till Anitas kommunikativa strategi hör också att ställa frågor till skri-
benterna och att använda du-tilltal eller förnamn. Genom att Anita ofta 
placerar kommentarerna efter texterna och dessutom  undertecknar 
dem förstärks intrycket av personligt brev till skribenten.

För Barbro är nyckelorden normbevakning och värdering. En förhål-
landevis stor andel av hennes kommentarer gäller språkets ytnivåer, ex-
empelvis den grafiska styckeindelningen. Barbro kommenterar också 
ofta ordvalet och grammatik- och konstruktionsproblem i texterna. Det 
värderande elementet framhävs och systematiseras genom Barbros sam-
manställning av plus och minus efter texterna. De flesta av hennes kom-
mentarer är dock placerade i själva texten, vilket aktualiserar frågan om 
vem som har det slutliga ansvaret för texten.

För Christian är genrekompetens och beröm nyckelord som beskri-
ver aspekter av hans arbete på Naturvetenskapsprogrammet. Hans kom-
mentarer gäller både innehåll och genretypiska formkrav, framför allt i 
fråga om utredande texter. Christians kommentarer är ofta placerade på 
separata blad och inte i eller efter själva texten, vilket skapar förutsätt-
ningar för att skribenten ska bevara sitt ansvar för texten.

De skillnader som finns mellan Anitas, Barbros och Christians sätt att 
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arbeta kan bara till en del förklaras av personliga egenskaper hos lärarna 
eller tillfälliga olikheter mellan olika skolor eller klasser. Mellan gym-
nasieprogrammen finns djupgående skillnader i undervisningens villkor, 
och man måste fråga sig i vilken mån Svenska B på Fordonsprogrammet 
är ”samma kurs” som Svenska B på Samhällsvetenskapsprogrammet eller 
Naturvetenskapsprogrammet. 
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1. Inledning och syfte

Huvudpersoner i denna undersökning är tre gymnasielärare i svenska 
i Sverige kring sekelskiftet 2000 och den del av deras skolvardag som 
handlar om att kommentera elevtexter. Vilka delar av den komplicera-
de språkliga väven väljer de att kommentera, och hur utformar de sina 
kommentarer? Hur hanterar de målkonflikter och tidsbrist, och vad ser 
de själva som det viktigaste målet för sin verksamhet? 

Materialet för undersökningen utgörs dels av lärarnas skriftliga kom-
mentarer till elevtexter, dels av intervjuer med lärare och elever. De frå-
gor jag ställer till texter, lärare och elever är inspirerade av erfarenheter 
från min egen verksamhet som skrivlärare i olika utbildningsformer. 

Elevtextkommentar är inte bara en angelägenhet för lärare, utan nå-
got som alla i ett skrivande samhälle har förstahandserfarenhet av från 
sin egen skoltid. Ofta är minnena av att få kommentarer känsloladdade. 
Läraren rättar och bedömer, eleven korrigerar – eller ignorerar rättelsen. 
(På senare år har terminologin ändrats och man talar om att ge respons 
eller gensvar snarare än om att rätta.) Trots att så många har starka upp-
levelser av att bli kommenterade och trots att så många ständigt lägger 
ner tid och god vilja på att kommentera elevtexter är forskningens in-
tresse för verksamheten av relativt sent datum. Mest livaktig är skriv-
forskningen i USA och Australien. I Norden står Norge i en klass för sig. 
I kapitel 4 återkommer jag till skrivforskningen och dess resultat.

Syftet med denna undersökning är naturligtvis inte att ge en heltäck-
ande bild av svensklärarnas arbete med att kommentera elevtexter. En 
sådan undersökning borde omfatta lärare på alla stadier, på olika typer av 
skolor i olika delar av landet och dessutom ta hänsyn till hela den kom-
plicerade klassrumsinteraktionen. I min begränsade undersökning kan 
jag bara punktbelysa ett vidsträckt fält, och hoppas att delen säger något 
om helheten. Att jag har valt gymnasielärare beror framför allt på att de 
möter unga skribenter som har passerat genom hela den obligatoriska 
skolans skrivundervisning och som befinner sig på gränsen till vuxenlivet 
med dess krav på behärskning av olika texttyper. Man bör också kunna 
anta att skrivutveckling för gymnasieelevernas del inte längre handlar 
om det fysiska skrivhantverket och i många fall kanske inte heller om ex-
empelvis rättstavningsproblem som dubbelteckning av konsonant.

I lärar- och elevintervjuerna (kapitel 5) hoppas jag kunna belysa skol-
vardagen och skrivandet från två håll. Jag är också intresserad av samban-
det mellan lärarnas skrivna kommentarer och de mål de själva uppger 
som viktigast för skrivundervisningen. I målbeskrivningen för kärnäm-
net svenska på programgymnasiet (GyVux 1994:14) görs ingen skillnad 
mellan exempelvis Fordonsprogrammet och Naturvetenskapsprogram-
met. Hur ser det ut i praktiken – finns det skillnader i kommentarmöns-
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ter som kan hänföras till olikheter mellan programmen? Och kan man 
eventuellt urskilja olikheter i kommentarer som ges till kvinnliga respek-
tive manliga elever?

De frågor jag framför allt söker svar på handlar om vad lärarna kom-
menterar i texterna, hur de går till väga och var i texten de skriver kom-
mentarer. Genom att undersöka vilka språkliga nivåer som dominerar 
kommentarerna vill jag se hur ”responsen” förhåller sig till ”rättandet” 
– kommenterar lärarna främst innehållet, eller är det kommentarer kring 
textens yta som dominerar? Genom att undersöka hur lärarna kom-
menterar texterna – t.ex. genom frågor och uppmaningar eller genom 
att skriva förslag till ersättningsformuleringar, genom att berömma eller 
klandra – hoppas jag kunna visa på olika kommunikationsmönster mel-
lan lärare och elev. Också var i texten kommentaren skrivs kan bidra till 
att belysa dessa mönster. Lärarresponsens vad, hur och var behandlas i 
kapitel 6, 7 och 8. 

Den del av lärarnas arbete med textkommentarer som är svårast att 
undersöka handlar om den eventuella effekt kommentarerna har på 
elevernas skrivutveckling. För lärare som lägger ner tid och engagemang 
på att skriva kommentarer, ge råd och kanske föreslå alternativformule-
ringar eller alternativa skrivstrategier är det naturligt att anta att verk-
samheten ger effekt. Eleven som skrynklar ihop sin kommenterade text 
oläst och slänger den i papperskorgen, liksom eleven som utvecklar sitt 
skrivande utanför skolans ramar, utan lärarkommentarer, måste av lära-
ren ses som undantagsfall. Annars minskar det meningsfulla i lärarnas 
ansträngningar på ett hotfullt sätt. I denna undersökning har jag inte 
möjlighet att göra annat än spridda iakttagelser kring effekten av lärar-
nas kommentarer. I avsnitt 4.7 återkommer jag till vad forskningen säger 
om effekten av lärarrespons.

Diskussionen kring genrebegreppet och skrivundervisningens potenti-
ellt frigörande kraft har varit livlig under det senaste decenniet. I kapitel 
9 försöker jag ge en bild av hur lärarna förhåller sig till genrebegreppet. 
I kapitel 10 ger jag exempel på elevtexter med lärarkommentarer, och i 
kapitel 11 drar jag några slutsatser av min undersökning för skrivunder-
visningen.
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2. Material

Det material jag utgår från i undersökningen utgörs av lärarkommenta-
rerna till elevtexter från tre gymnasieklasser i tre olika gymnasieskolor 
i en mellansvensk stad. Av praktiska skäl begränsar jag mig till skrivna 
kommentarer, även om jag genom att så gott som helt utesluta klass-
rumsinteraktionen och all muntlig textkommentar går miste om väsent-
liga delar av den information läraren, medvetet eller omedvetet, förmed-
lar till eleven. Texterna är insamlade under två terminer, hösten 1999 
och våren 2000. Under denna period läste alla klasserna kursen Svenska 
B. Klasserna representerar tre olika program: Fordonsprogrammet (F), 
Samhällsvetenskapsprogrammet, journalistisk gren (S), och Naturveten-
skapsprogrammet (N). Fordonsklassen undervisades av Anita, samhälls-
vetarklassen av Barbro och naturvetarklassen av Christian. Alla tre lä-
rarna, liksom två elever i varje klass, har intervjuats. Lärarna presenteras 
närmare i kapitel 5.

Min avsikt var att ta med alla texter som klassen skrev under Svens-
ka B och som kommenterats av klassens ordinarie svensklärare. Antalet 
sådana texter krympte av olika skäl (sjukskrivningar, medverkan av lä-
rarkandidater etc.) i S- och N-klasserna. För att trots detta få ett rim-
ligt antal skrivuppgifter som kommenterats av S-klassens lärare, Barbro, 
valde jag att ta med även en uppgift skriven av en annan av hennes S-
klasser under samma period. F-klassen, som under svensklektionerna var 
delad i halvklass, skrev under hela perioden få och korta texter. Bland 
dessa texter förekommer också skrivuppgifter med kunskapskontroll el-
ler kontroll av textförståelse som huvudsyfte. Det gäller framför allt tex-
ter knutna till litteraturdelen av kursen (”Redogör för Sveriges bidrag till 
den medeltida världslitteraturen”, ”Hur blev Midas fri från guldets för-
bannelse?”). Dessa texter har jag konsekvent uteslutit.

Skillnaden i samlad textmängd, liksom i genomsnittlig textlängd, är 
mycket stor mellan S- och N-klasserna å ena sidan och F-klassen å andra 
sidan. Jag har därför valt att göra ett urval av S- och N-klassernas skriv-
uppgifter men tagit med samtliga F-klasstexter, med undantag av den 
ovan nämnda gruppen med kunskapskontrollerande syfte. Varje klass 
– och alltså varje lärare – representeras i undersökningen av två skriv-
uppgifter. Den ena är en argumenterande text. (N-klassen skriver fö-
regående års nationella prov, vilket innebär att argumenterande texter 
blandas med reflekterande och analyserande.) Den andra uppgiften ut-
gör i F-klassen författarporträtt och bokrecensioner, i S-klassen en per-
sonbeskrivning av Robinson och Fredag i anslutning till texter av Defoe 
och Tournier och i N-klassen en uppgift benämnd ”Lilla specialarbetet”.

De texter som uteslutits i S-klassen är dels en övning med utgångs-
punkt i en Hemingwaynovell, alltså en uppgift som är relativt lik Robin-
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son-Fredag-uppgiften, dels en essäuppgift där skribenterna är avidenti-
fierade. För N-klassens del har jag uteslutit en renodlad diktanalysövning 
och det nationella provet. Efter dessa uteslutningar består materialet av 
110 kommenterade elevtexter på sammanlagt ca 76 500 ord.

Av översikten nedan framgår textmängd och genomsnittlig textlängd 
för elevtexterna.

Anita
Fordonsprogrammet. 12 elever (halvklass). Samtliga elever är pojkar.

Antal texter Antal ord Ord/text
Författarporträtt,
bokrecension 10 3 302 330
Utkast till 
argumenterande text 7 1 213 173
Argumentsamman-
ställning 6 505 84

Summa 23 5 020
218

(genomsnitt)

Barbro
Samhällsvetenskapsprogrammet, journalistisk gren. 29 elever (25 flickor, 
4 pojkar) respektive 24 elever (19 flickor, 5 pojkar).

Antal texter Antal ord Ord/text
Personbeskrivning 
(Robinson, Fredag) 28 17 506 625
Argumenterande text, 
debattext 16 11 177 698

44 28 683
652 

(genomsnitt)

Christian
Naturvetenskapsprogrammet. 31 elever (18 flickor, 13 pojkar).

Antal texter Antal ord Ord/text
”Lilla specialarbetet” 24 33 270 1386
Argumenterande/re-
flekterande text 
(föregående års nat.prov) 19 9 486 499

Summa 43 42 756
994 

(genomsnitt)

Vid sidan av de kommenterade elevtexterna utgör intervjuerna med de 
tre lärarna och med två elever i varje klass utgångspunkten för under-
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sökningen. Intervjuerna kompletteras med ett frågeformulär (se bilaga 1 
och 2). Lärarintervjuerna bandades, men jag har valt att inte transkribera 
de drygt timslånga inspelningarna. I redovisningen av intervjuerna i ka-
pitel 5 diskuterar jag i stället likheter och skillnader i de intervjuades syn 
på några nyckelfrågor.
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3. Metod

Tyngdpunkten i denna undersökning ligger på en detaljerad beskrivning 
av vad Anita, Barbro och Christian kommenterar i sina elevers texter, 
hur kommentaren utformas och var den är placerad. Kommentar inne-
bär här alla noteringar som läraren gjort i texten, före texten eller efter 
texten. Det kan vara fråga om explicita påpekanden i påstående-, ut-
rops- eller frågeform eller i klartext utskrivna förslag till ändringar på 
olika språkliga nivåer. Påpekandena kan också ha formen av förkortning-
ar, korrekturtecken, plus- och minustecken, under- och överstrykning-
ar eller olika varianter av streck och pilar. Också betygsnoteringar hör 
hit. Kommentaren kan gälla innehåll eller form eller en kombination av 
båda. Också metakommentarer, alltså kommentar till själva kommen-
taren, till skrivsituationen eller till kommunikationen mellan lärare och 
elev kan förekomma.

De tre lärarna i undersökningen har alla utvecklat personliga note-
ringssystem. I de flesta fall är det lätt att förstå vad kommentaren avser. 
I de få oklara fall som förekommer utgörs problemet ofta av dubbel- el-
ler mångtydigheten hos kommentarer som ”Bra!” eller av svårigheter att 
tolka under- eller överstrykningar. 

3.1 Vad-kategorier
I min genomgång av vad lärarna noterar i de 110 elevtexterna skiljer jag 
mellan 10 huvudkategorier, här ordnade i ett försök till hierarkisk struk-
turering:

1. Kommentarer till textens yta: typografi, layout, (typografisk) stycke-
markering, skrivfel, datorgenererade fel, bortfall eller dubblering av ord, 
stor och liten bokstav, stavning, ordformer, vissa skiljeteckenkommenta-
rer m.m. 

2. Kommentarer till grammatik- och konstruktionsproblem: särskriv-
ning av sammansatta ord, bestämd/obestämd form, genus, tempus, kong-
ruens, sin/hans/hennes, prepositionsval, syftning, ordföljd, meningsbygg-
nad i övrigt m.m. 

3. Kommentarer till ordval och stil: ordval, uttryck, ”formulering”, 
överflödiga ord eller uttryck, stil, ”ton”, metaforer eller liknelser, stil-
brott m.m. 

4. Kommentarer till textstruktur: disposition, styckeindelning, inled-
ning, avslutning, argumentstruktur, textlängd m.m.
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5. Kommentarer till genre: explicita kommentarer till genretypiska  
drag 

6. Kommentarer till språkbehandling och textkvalitet: allmänna kom-
mentarer till behandling av språket, grad av engagemang, behov av be-
arbetning m.m. 

7. Kommentarer till läsbarhet, läsvärde och effekt

8. Kommentarer till perspektiv: anföringsteknik, berättarteknik i öv-
rigt, personbeskrivning, ”vinkling” m.m

9. Kommentarer till innehåll: allmänna kommentarer, ämnesval, rätt/
fel, elevens arbetsinsats m.m.

10. Metakommentarer, personliga kommentarer

Man bör observera att kommentarer inte är detsamma som påpekande 
av fel. Kommentarer kan vara såväl neutrala som värderande, och om de 
är värderande kan de vara både positiva och negativa. Endast i kategori 
2 ovan (grammatik- eller konstruktionsfrågor) utgör alla kommentarer 
påpekanden av problem. Också de allra flesta av kommentarerna till tex-
tens yta (kategori 1) är problemorienterade.

Kategorierna avspeglar naturligtvis inte den bild av kommentarerna 
som framträder i den enskilda elevtexten. Lärarnas kommentarer är inte 
tydligt hierarkiskt strukturerade, med undantag för Christians kommen-
tarer till ”Lilla specialarbetet” (se kapitel 8!). Inte heller är det vanligt att 
en text får kommentarer på alla nivåer. Många gånger utgörs kommenta-
rerna av understrykningar eller frågetecken. I sådana fall kan kategorise-
ringen innehålla element av tolkning från min sida.

De 10 kategorier jag urskiljer grundar sig på lärarnas faktiska kom-
mentarer. Eva Östlund-Stjärnegårdh (2002 s. 50 ff.) har undersökt vilka 
kriterier en grupp gymnasielärare uppfattar som viktigast när de ska be-
döma om en elevtext är godkänd eller icke godkänd. Av 7 kriterier har 
relevant innehåll och meningsbyggnad direkta motsvarigheter i min in-
delning, även om meningsbyggnaden i Östlund-Stjärnegårdhs undersök-
ning fått en mer framträdande plats. Kriterierna funktion i den angivna si-
tuationen, hur eleven följt instruktionen och anpassning till situationen kan 
också beskrivas som en fråga om genreanpassning. Det inte helt entydiga 
kriteriet röd tråd ser jag som en kombination av kategorierna textstruk-
tur och innehåll. Av Östlund-Stjärnegårdhs  kriterier är det bara helhets-
bedömning som helt saknas bland de kategorier jag urskiljer hos Anita, 
Barbro och Christian.
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3.2 Hur-kategorier
Också kategoriseringen av hur lärarkommentarerna förmedlas utgör en 
tolkning av ett mångskiftande material. Jag har valt att dela in kommen-
tarerna i 7 huvudgrupper:

1. Olika talhandlingar
 a. Påståenden
 b. Frågor
 c. Utrop eller uppmaningar

2. Tilltal och omtal
 Direkt tilltal lärare till elev (du; förnamnsbruk)
 Lärarjag

3. Kategoribeteckningar och grammatiska termer
 Kategoribeteckningar för fel (ordval, konstruktion, stilbrott m.m.)
 Korrekturtecken
 Grammatiska termer (tempus, syftning, meningsbyggnad m.m.)

4. Ändringar, tillskrivningar, strykningar och överskrivningar

5. Bågar, pilar, understrykningar och olika slags streck

6. Frågetecken

7. Betyg

Den första hur-kategorin, påståenden, frågor eller utrop/uppmaningar, 
är problematisk eftersom funktionen och den språkliga formen hos en 
kommentar inte alltid är identiska. Ett påstående eller en fråga innebär 
exempelvis ofta en uppmaning till eleven. Jag har valt att utgå från den 
språkliga formen, men diskuterar också funktionen i genomgången av de 
enskilda lärarnas kommentarer.

Kategori 5 skiljer sig från övriga kategorier –  olika slags streck, bågar 
och pilar bär ju inte på någon innehållsinformation om de frikopplas 
från texten. Den tänkbara effekten av denna typ av läraringripanden dis-
kuteras i avsnitt 7.4.

De 7 huvudkategorierna ovan utesluter naturligtvis inte varandra. En 
lärarkommentar i form av ett påstående kan exempelvis innehålla direkt 
tilltal (”Du håller dig språkligt sett väldigt nära din källa”) och blir note-
rad som exempel på båda kategorierna.

En principiell fråga som aktualiseras vid klassificeringen av lärarnas 
kommentarer gäller okommenterade brister – eller förtjänster – i elev-
texterna. Varje textkommentar utgör ett val bland ett stort antal möjliga 
förhållningssätt, där lärarens kännedom om eleverna och skrivsituatio-
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nen är avgörande. Ett utkast kommenteras t.ex. inte på samma sätt som 
en slutprodukt. Eftersom jag i denna undersökning främst är intresserad 
av lärarnas faktiska kommentarer har jag valt att bortse från vad de inte 
kommenterar. Vissa påfallande exempel på okommenterade normbrott, 
främst i F-klassen, finns det dock skäl att återkomma till.

3.3 Var-kategorier
De tänkbara alternativen när det gäller var lärarna placerar sina kom-
mentarer är inte så många. Kommentarerna kan placeras

• i själva texten
• i marginalerna
• efter texten
• (före texten)
• separat, t.ex. i ett formulär.

Valet styrs säkert i många fall av tradition. Också elevtexternas layout 
spelar in – de smala marginalerna i många handskrivna texter ger inte 
mycket utrymme för kommentarer. Men placeringen av kommentarer-
na avspeglar också lärarens arbetsprocess och hennes förhållningssätt till 
elevens text. Det är främst sådana aspekter jag försöker belysa i diskus-
sionen av var Anita, Barbro och Christian placerar sina kommentarer.
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4. Att undervisa i skrivande på 
gymnasieskolan

De texter som skrivs inom svenskämnet utgör bara en del av allt som 
skrivs i gymnasieskolan. Men det är bara inom svenskämnet som textens 
språkliga utformning står i fokus. Den potential till skrivutveckling som 
ryms inom övriga ämnen utnyttjas inte i den utsträckning som vore möj-
lig. Ofta ses språket främst som ett redskap för att förmedla ett relevant 
ämnesinnehåll.

Användningen av det skrivna språket som arbetsredskap skiljer sig na-
turligtvis mellan karaktärsämnena på de olika programmen. Att man 
skriver mindre i Fordonsprogrammets praktiskt upplagda utbildning än 
exempelvis på Samhällsvetenskapsprogrammet är inte förvånande. Man 
kan också göra det rimliga antagandet att denna skillnad förstärker de 
existerande olikheterna i skrivvana och inställning till skrivande på oli-
ka program och bidrar till att de nationella styrdokumentens bild av ett 
svenskämne, gemensamt för alla program, framstår som problematisk.

4.1 Nationella styrdokument 
Ramarna för Anitas, Barbros och Christians vardagsarbete sätts av natio-
nella styrdokument som läroplaner och programmaterial. Hösten 1999 
och våren 2000 gällde Lpf 94, Läroplan för de frivilliga skolformerna, 
och GyVux 1994, Programmaterial för gymnasieskolan. I programmate-
rialet ingår en översiktlig beskrivning av kärnämnet svenska, ämnets syf-
te, karaktär och struktur. Där finns också en kortfattad beskrivning av de 
olika kurserna och en resonerande ämneskommentar. Hur kopplingen 
mellan de officiella dokumenten och klassrumsvardagen ska gå till klar-
görs inte närmare, något som också påpekas exempelvis i Skolverkets na-
tionella kvalitetsgranskning (1998 s. 133).

I beskrivningen av kärnämnet svenska gör man ingen skillnad mellan 
gymnasiets olika program. Tanken att samma kursplan ska gälla för alla 
elever formulerades första gången i den läroplan, ”Supplement 80”, som 
gällde för linjegymnasiet från och med läsåret 1983–84. En möjlighet till 
anpassning till de olika linjernas längd och inriktning antyds dock – det 
talas t.ex. om att ”vissa delar av ämnet speciellt kan betonas på olika lin-
jer” (se Malmgren 1992 s. 39 f.). För programgymnasiets del kan man no-
tera en liknande antydan till anpassning i målbeskrivningen för ämnet. 
Där sägs att ”eleverna skall få tillämpa, bredda och fördjupa sina kun-
skaper enligt studieinriktning och behov” (GyVux 1994:14 s. 76 f.). Men 
tanken följs inte upp, även om ämneskommentarerna genom sin övergri-
pande karaktär ger lärarna stor individuell frihet. Att betygskriterierna är 
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desamma kan dock tänkas inskränka friheten.
Vilket är då målet för svenskundervisningen? I läroplanen finner man 

under rubriken ”Mål att uppnå” (Lpf 94 s. 30) – i motsats till ”Mål att 
sträva mot” –  två punkter som direkt berör svenskämnet. Det är sko-
lans ansvar att varje elev som har slutfört programmet ”kan uttrycka sig 
i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar i samhälls-, yrkes- och 
vardagslivet och för fortsatta studier” och att eleven också ”kan söka sig 
till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till 
kunskap, självinsikt och glädje”. Den tvådelade målbeskrivningen kan 
ses som en markering av svenskämnets uppdelning i en språklig del, som 
framför allt betonar färdighetsträning, och en litterär del, med rötter i 
uppfattningen av svenskan som bildningsämnet framför andra. (Se t.ex. 
Malmgren 1992 s. 38 ff.). Om beskrivningen fungerar som ledning i pro-
gramgymnasiets komplicerade vardag är kanske mer tveksamt.

I målbeskrivningen för Svenska B (GyVux 1994:14 s. 77) preciseras 
bilden av hur eleven ska arbeta med skrivandet. Nyckelorden är ”sam-
lande av material, planering [och] bearbetning”. Och genrerna är ”essä-
istiskt och kritiskt/analytiskt skrivande” och ”olika konstnärliga uttrycks-
sätt”. De konstnärliga uttryckssätten ska eleverna dock endast ”få pröva” 
och funktionen hos elevernas ”dikter, noveller, dialoger eller liknande” är, 
enligt ämneskommentarerna (GyVux 1994:14 s. 118), främst att skapa 
”förståelse för den litterära textens utformning”.

I ämneskommentarerna står eleven i centrum. Men man kan också ut-
läsa något om vad som förväntas av läraren. Hon förväntas exempelvis 
få också elever med ”ett muntligt och talspråkligt förhållningssätt” (a.a. 
s. 118 f.) att inse nyttan av att kunna skriva för att ”skaffa sig kunskaper 
och reda ut sina tankar”. Sådana formuleringar kanske kan läsas som ett 
halvt erkännande av de olikheter som råder mellan olika program.

Synen på skrivandet som en process är fast förankrad i kommentarer-
na, liksom uppfattningen om värdet av samverkan – rimligtvis initierad 
av lärarna – mellan svenskämnet och andra ämnen. Det exempel som 
lyfts fram gäller estetisk verksamhet. I processkrivandet utgör gensvar 
eller respons en viktig komponent. I ämneskommentarerna används vis-
serligen inte begreppet respons, men det talas om att ”få gensvar” (a.a. 
s. 118). Att processkrivande, eller, med ämneskommentarernas något 
kryptiska formulering, ”utvidgat skrivande”, kräver mycket av läraren 
erkänns indirekt i de försiktiga formuleringarna om problemen med att 
kombinera processkrivandet med ”rimlig handledning”. Den trollformel 
som erbjuds den arbetstyngda läraren heter elevrespons, även om ter-
men inte används: ”Det som skrivs skall också läsas av en mottagare och 
här kan elever hjälpa varandra. Det är inte nödvändigt att läraren ingå-
ende granskar varje inlämnad text i varje särskilt fall” (a.a. s. 119). Kom-
plikationerna kring elevrespons berörs inte. Jag återkommer i kapitel 5 
till de problem som Anita, Barbro och Christian mött i användningen av 
elevrespons. (För en utförlig teoretisk och praktisk kommentar till an-
vändningen av responsgrupper, se Løkensgard Hoel 1995).
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Ämneskommentarernas (a.a. s. 118 f.) bild av elevernas och lärarnas bi-
drag till verksamheten ”att skriva i skolan” framstår som harmonisk och 
komplementär:

Elever Lärare
• skriver • läser och bedömer elevernas texter
• får gensvar • diskuterar texterna med eleverna 
• bearbetar  (främst innehållet)
• kan hjälpa varandra • granskar inte nödvändigtvis varje in-
• upptäcker och förstår sina   lämnad text
 starka och svaga sidor • förenar rimlig handledning och bedömning
  • diskuterar den språkliga formens betydelse 
   för helhetsintryck och begriplighet
  • granskar i positiv anda

Man kan lägga märke till de explicita påpekandena om att diskutera 
innehåll före form, och att granska ”i positiv anda”. Förhållandet mellan 
innehåll och form kommenteras inte ytterligare. Däremot ges exempel 
på språkliga nivåer (a.a. s. 120): ”textens uppläggning i stort, samman-
hang och struktur, fokus i framställningen, styckeindelning, uttrycksfull-
het, klarhet i enskilda formuleringar etc.”. Grundläggande svårigheter, 
som motsättningen mellan lärarens roller som uppmuntrande läsare och 
som betygsättande bedömare berörs över huvud taget inte. Inte heller 
diskuteras genrebegreppet eller frågan om hur eleverna ska tillägna sig 
olika genrer eller vilka genrer som bör prioriteras. Texttyper som omtalas 
är dels de tidigare nämnda ”essäistiskt och kritiskt/analytiskt skrivande” 
och ”olika konstnärliga uttryckssätt”, dels ”beskrivning” och ”utredning”. 
Dessutom omnämns motsatsparet ”personligt och sakligt skrivande” 
(a.a. s. 19).1 (Om genre- och texttypsbegreppet se vidare kapitel 9!)

4.2 Process eller produkt?
Många i dag verksamma svensklärare har själva under sin skoltid mött 
vad som i ämneskommentarerna (a.a. s. 119) kallas för ”traditionellt skri-
vande”. Den traditionella skrivundervisningen brukar beskrivas som pro-
duktorienterad, men kan också beskrivas som extremt lärarcentrerad (se 
t.ex. Björk & Blomstrand 1994 s. 13):

– läraren (ensam) läser elevernas texter
– läraren (ensam) kommenterar elevernas texter
– läraren betygsätter elevernas texter
– läraren kommenterar endast slutprodukten
– eleven skriver för läraren
– eleven skriver oftast endast en version av texten.

Om man vill diskutera det traditionella skrivandet i termer lånade från 

1 Skolverket har i sin 
kvalitetsgranskning 
satt fingret på denna 
svaghet (Nationella 
kvalitetsgranskningar 
1998 s. 127) och fö-
reslår ”en utredning 
av vilka typer av texter 
en individ som lämnar 
det svenska skolväsen-
det ska kunna läsa och 
skriva inom respektive 
ämnesområde”. Äm-
neskommentarernas 
vaga formuleringar om 
”samverkan med andra 
ämnen” (GyVux 1994:
14 s. 119) preciseras av 
Skolverket: olika äm-
nen bör ta huvudan-
svaret för ”olika typer 
av genrer”, och alltså 
ansvara både för ”äm-
nesunderv i sn ingen 
och ämnesspråkunder-
visningen” (Nationella 
kvalitetsgranskningar 
1998 s. 127). De långt-
gående konsekvenser-
na av förslaget exem-
pelvis för lärarutbild-
ningen diskuteras inte 
närmare.
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Skolverket (Nationella kvalitetsgranskningar 1998 s. 112 ff.) blir det när-
mast fråga om ”C-miljöer”. I C-miljön sker arbetet ”i lärarstyrda eller 
tysta klassrum”. Det finns ”en mottagare för läsandet och skrivandet: lä-
raren” och oftast saknas ”riktat och specifikt gensvar”. Skrivande handlar 
om isolerad färdighetsträning där språket är ett redskap för kontroll av 
ämneskunskaper och av den språkliga koden, ofta uppfattad som stav-
ning, interpunktion och andra ytspråkliga fenomen. Lärarens roll i detta 
hierarkiska och statiska system är att förmedla en given kunskap och att 
rätta och slutligen bedöma elevernas försök att tillägna sig denna kun-
skap. 

Under de senaste decennierna har skrivundervisningen i Sverige änd-
rat karaktär. Traditionella undervisningsformer har gett vika för ett mer 
processorienterat arbetssätt. Att förändringen sker långsamt och att det 
finns hinder på vägen omvittnas av lärare, elever och studenter. Men 
skolvardagen visar också på växtkraften hos nya tänkesätt. Om man vill 
använda Skolverkets terminologi handlar det om uppkomsten av ”A-
miljöer” (a.a. s. 112 ff.), präglade av en ny syn på skrivande och skrivun-
dervisning, där eleven snarare än läraren står i centrum (se också Björk 
& Blomstrand 1994 s. 13):

– läraren och eleverna läser elevernas texter
– läraren och eleverna kommenterar/ger respons på elevernas texter
– läraren betygsätter elevernas texter
– läraren och eleverna kommenterar/ger respons framför allt på ut- 

 kast
– eleven skriver för läraren och de andra eleverna
– eleven skriver oftast flera versioner av texten.

I sin officiella svenska version formuleras processkrivandets grundtankar 
i ämneskommentarerna (GyVux 1994:14 s. 118): ”Man lär sig skriva ge-
nom att skriva och få gensvar på och bearbeta det man skriver”. Vägen 
till denna skenbart enkla formulering har varit lång: från Dartmouth-
konferensen 1966, över 1970-talets lärarfortbildningskurser i The Bay 
Area Writing Project till den första lärarkursen i Sverige 1983. (Se Björk 
& Blomstrand 1994 s. 15 ff. och Wikborg & Björk 1989 s. 88 för en ut-
förlig genomgång av bakgrunden till den processorienterade skrivunder-
visningen.)

Benämningen ”processorienterad skrivpedagogik” kan ge upphov till 
en föreställning, som Björk & Blomstrand varnar för: det handlar inte 
om en ”enskild, individuellt identifierbar metod” som man kan tillämpa 
i form av en rad pedagogiska knep. Jag vill gärna ansluta mig till Björk 
& Blomstrands definition av processorienterad skrivpedagogik där man i 
stället framhåller att det rör sig om en ”paraplyterm för en rad olika me-
toder som har ett gemensamt, allmänt förhållningssätt till språk och skri-
vande” (a.a. s. 19). Det gemensamma förhållningssättet handlar om en 
kognitiv och holistisk i stället för en behavioristisk och atomistisk syn på 
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språk- och skrivutveckling, ett paradigmskifte som har lett till att proces-
sen mer än produkten ställs i centrum för skrivundervisningen.

4.2.1 Fyra huvudriktningar
Under de decennier som har gått sedan Dartmouth-konferensen har 
den processorienterade skrivpedagogiken naturligt nog utvecklats i olika 
riktningar. Under paraplytermen brukar man i dag placera fyra huvud-
riktningar: den expressiva, den kognitiva, den nyretoriska och den socio-
kulturella (eller ”genreskolan”). (För en lättläst beskrivning av de fyra 
inriktningarna hänvisar jag till Björk & Blomstrand 1994 s. 18 ff.) Un-
der det senaste decenniet är det framför allt polariseringen mellan den 
expressiva och den sociokulturella riktningen som har präglat diskus-
sionen. Genrebegreppet har stått i centrum för forskningen, och debat-
ten har ofta gällt språkets och speciellt skrivundervisningens frigörande 
kraft. Inom genreskolan har man framhållit kopplingen mellan makt och 
genrekompetens. Många av de australiska forskarna inom denna skola 
har egna lärarerfarenheter, och har upplevt skillnaden i behärskningen 
av olika genrer mellan medelklassbarn och barn från slummen exempel-
vis i centrala Sydney. (Se t.ex. Gunther Kress 1987 s. 43.) Den betoning 
av det fria skapandet som i varje fall inledningsvis präglade den expres-
siva inriktningen kan under sådana omständigheter uppfattas närmast 
som cynism. 

Genreskolans starka sociala patos kan ha bidragit till att man betonat 
skillnader mer än likheter i förhållande till de övriga huvudinriktningar-
na inom den processorienterade skrivpedagogiken. Redan 1987 påpeka-
de dock Ian Reid (1987 s. 2) att motsättningen ”genre vs. process” delvis 
är onödig och står i vägen för nödvändiga reformer av undervisningen. 
Liknande tankar uttrycks också av många andra forskare och lärare. (Se 
t.ex. Richard M. Coe 1994: Teaching Genre as Process.)

För Sveriges del kan man ana ekon från debatten inom och kring gen-
reskolan i Skolverkets tankar om behovet av genrekompetens. Skolver-
kets förslag till åtgärder utgår från tanken att ansvaret för elevernas läs- 
och skrivutveckling vilar på alla ämnen i skolan. Varje ämne (”svenska 
och språk”, ”naturvetenskapliga ämnen” och ”samhällsvetenskapliga äm-
nen”) har inom ett givet antal texttyper ansvar för en brokig och växlan-
de grupp genrer. I Nationella kvalitetsgranskningar 1998 nämns följande 
texttyper (s. 127 f.): berättande, beskrivande, instruerande, förklarande, 
utredande och argumenterande texter. För ämnena svenska och språk 
handlar det om genrer inom ”det vardagsspråkliga och litterära området, 
t.ex. vardagsberättelser, personliga brev, sagor, anekdoter, dikter, skönlit-
terära texter, författarbiografier”. Genrer som fabler, reportage eller tid-
ningsledare placeras inom de naturvetenskapliga respektive samhällsve-
tenskapliga ämnenas ansvarsområde.

Skolverket påpekar också behovet av kunskap om vad genrekompe-
tens innebär och hur genrekompetensen kan utvecklas i skolan. Sam-
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mantaget kunde åtgärdsförslagen utgöra grunden för ett omfattande 
forskningsprogram: Vilka genrer behöver man behärska i dagens svenska 
samhälle? Vad innebär det att behärska en genre? Hur lär man sig detta? 
Och även om Skolverket formulerar sig försiktigt om behovet av ”en ut-
redning av vilka typer av texter en individ som lämnar det svenska skol-
väsendet ska kunna läsa och skriva inom respektive ämnesområde” (Na-
tionella kvalitetsgranskningar 1998 s. 127) kan man läsa in tankar som 
närmar sig genreskolans uppfattning om genrekompetensens socialt fri-
görande funktion.

4.3 Rätt och fel, bra och dåligt
I schablonföreställningen om svenskläraren ingår troligen fortfarande be-
greppen rätta eller korrigera uppsatser. Svenskläraren framför högen av 
uppsatser framstår som väktaren av normer, och lärarens penna drar den 
skarpa röda gränsen mellan rätt och fel. Normväktarens uppgift handlar 
inte bara om att kontrollera och korrigera stavning eller interpunktion, 
utan lika mycket om att upprätthålla moral och ordning. Det är visserli-
gen länge sedan man kunde använda begrepp som vulgärt, slappt, vårds-
löst eller ovårdat om språkbruk som avviker från standardspråkets norm 
(se t.ex. Teleman 1984 s. 13 f. och där citerad litteratur). Men samhälls-
utvecklingen och språksociologins landvinningar har inte avskaffat vär-
deladdningen i felbegreppet. Den ”inlärda irritationen” (Teleman 1979 
s. 144 ff.) är i högsta grad en realitet – man kan tänka t.ex. på debatten 
kring särskrivning av sammansatta ord eller den segdragna diskussionen 
kring konstruktioner som större än du/dig eller för de(m) som.2

Vad är då ett fel? Tor G. Hultman och Margareta Westman påpekar i 
sin klassiska undersökning Gymnasistsvenska (1977 s. 228) att många 
av undersökningens gymnasielärare i sina rättelser ”lägger större vikt vid 
att korrigera förhållandevis enkla fel, t.ex. stavfel och interpunktionsfel, 
än vid att påpeka djupare liggande, allvarligare brister”. Lärarna följer 
alltså, föga förvånande, den traditionella, produktorienterade skrivun-
dervisningens rättningstradition där de själva är förvaltare av kunskapen 
om vad som är rätt och fel. Teleman (1979 s. 145 f.) kopplar samman 
den inlärda irritationen just med denna typ av fel, där den traditionella 
skrivundervisningen ofta arbetat med explicit formulerade regler. Han 
ger exemplen ”stavningsregler, vissa böjningsregler, vissa syntaktiska reg-
ler, förbud mot vissa ord”. Här kan lärarna stödja sig på den kodifierade 
normen i ordlistor, ordböcker, rättstavningsläror och kanske också skol-
grammatikens beskrivning av enkla regelsystem, exempelvis för ordböj-
ning och meningsbyggnad. Ordbehandlingsprogrammens stavnings- och 
grammatikkontroll hör också hit. Det aldrig klart definierade felbegrepp 
som underförstås innebär alltså brott mot det offentliga språkets kodifie-
rade norm på relativt enkla språkliga nivåer.

Det felbegrepp Hultman och Westman själva använder är betydligt 
vidare. ”Med ’fel’ menar vi allt som kan bidra till att göra en text min-

2 Fördömandet av vis-
sa normbrott är natur-
ligtvis inte en förete-
else som är begränsad 
till skolan – eller till 
Sverige. Susan V. Wall 
och Glynda A. Hull 
påpekar t.ex. den häp-
nadsväckande styrkan 
i många läsares fördö-
mande av vissa kon-
struktioner. Exempel 
som nämns är uttryck 
som different than, 
between you and I och 
irregardless. (Se Wall & 
Hull 1989 och där ci-
terad litteratur.)
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dre lyckad i språkligt avseende. Fel är faktorer som hindrar eller stör den 
språkliga delen av kommunikationen. Rent konkret handlar det om före-
teelser som är inadekvata eller irriterande” skriver de inledningsvis (a.a. s. 
228) i sitt resonemang kring felbegreppet. Definitionen kommer nära en 
av de feldefinitioner som Teleman resonerar kring i Lära svenska (1991 s. 
73): ”Fel är oändamålsenligt språkbruk”. Teleman vill dock reservera fel-
begreppet för fall där normbrott, inte funktion, är det centrala.

I den traditionella skrivundervisningen klargjordes sällan skillnaden 
mellan funktion (ändamålsenlighet) och korrekthet. Teleman (1991 s. 
74) påpekar  vikten av att upprätthålla denna distinktion: det som är 
rätt är inte alltid bra, och det som är fel (inkorrekt) är inte alltid dåligt. 
Det felbegrepp Teleman förordar har alltså stora likheter med den tradi-
tionella skrivundervisningens. Ett uttryck är fel ”om det bryter mot nor-
merna för vad som får skrivas hur och när” (a.a. s. 74). Skillnaden är att 
Teleman förutsätter att både normtrohet och funktion diskuteras, och 
att resonemang kring vad som är bra och dåligt hålls isär från den min-
dre komplicerade frågan om vad som är rätt och fel. 

4.4 Den korrigerande normväktaren
Sedan Hultman och Westman publicerade sin undersökning har en ny 
generation svensklärare framträtt. Lärarutbildningen har genomgått fle-
ra reformer, och den processorienterade skrivundervisningen är varken 
ny eller kontroversiell längre. Ändå fortlever rättningsbegreppet, med 
sin koppling till den traditionella skrivundervisningen, på alla nivåer 
inom utbildningsväsendet. Men det ifrågasätts också i klartext. Anders 
Mehlum (1995 s. 47) kopplar t.ex. samman rättningsbegreppet med ”en 
inskränkt språkuppfattning, dålig överblick över de icke-språkliga de-
terminanterna i skrivutvecklingen och ett felbegrepp som kan leda oss 
på metodiska villospår”. Valet av benämning är inte heller utan betydel-
se – den som talar om ”rättning” avslöjar något om hur skrivundervis-
ningen bedrivs och påverkar kanske också synen på verksamheten. Med 
Mehlums ord: ”Vi handlar utifrån de begrepp vi har”.

I Hultmans och Westmans undersökning ”rättar” gymnasielärarna elev-
ernas ”uppsatser”. I ett ofta citerat avsnitt (a.a. s. 227) noterar författar-
na att det huvudsakligen är felen som markeras, medan förtjänsterna på 
sin höjd får ett ”sammanfattande omdöme efter uppsatsen”. De negativa 
anmärkningarna är också ”preciserade till konkreta företeelser i texten” 
medan de sammanfattande omdömena tenderar att bli ”svepande och 
allmänna”. Liknande iakttagelser har gjorts inom amerikansk skrivforsk-
ning: lärarna kommenterar framför allt felen i texterna. Kommentarerna 
är generella snarare än specifika och ger inte eleverna mycket konkret 
hjälp. (Se Løkensgard Hoel 1992 s. 3 och där citerad litteratur.)



24

Tre lärare – tre världar

25

Tre lärare – tre världar

4.4.1 Traditionens makt
Hultmans och Westmans iakttagelser från 1970-talet och Mehlums re-
flexioner 20 år senare pekar båda på livskraften hos den traditionella 
rättningsmodellen. För Sveriges del kan en del av förklaringen till tradi-
tionens styrka säkerligen sökas i Skolöverstyrelsens skrift Anvisningar för 
rättande och bedömande av svenska uppsatser. Häftets tredje upplaga 
är daterad 1961, men enligt förordet överensstämmer den ”i stort sett 
med de båda föregående”. Den första av dessa upplagor trycktes 1944 
och den andra 1955. 1961 års anvisningar har alltså sina rötter i paral-
lellskolesystemet och  läroverkens modersmålsundervisning före andra 
världskriget.3

I Skolöverstyrelsens allmänna resonemang  kring rättandet förekom-
mer också en del anmärkningar om vikten av att gå utöver själva rättan-
det (Anvisningar 1962 s. 5 ff.). Påpekandena skulle i många fall lika gär-
na kunna gälla processorienterad skrivpedagogik. Det handlar t.ex. om 
att ge vägledning, att kommentera inte bara form utan också innehåll, att 
främst kommentera det väsentliga och att berömma, inte bara ”framsteg 
i allmänhet” utan också ”förtjänstfulla detaljer”.

Att arbetsmetoder och begreppsdefinitioner är ställda under debatt 
framgår alltså redan i Skolöverstyrelsens anvisningar. I senare undersök-
ningar blir detta klart uttalat. Ett exempel är Gert Löfqvists undersök-
ning av svensklärare och svenskundervisning (1988). Där används visser-
ligen begreppet rättning, men författaren räknar också med att läsarna 
känner till ”feed-back eller återkoppling”. Hans rekommendationer är 
tydliga, men milt formulerade: ”hela skrivprocessen” och inte bara ”be-
handlingen och bedömningen av den färdiga uppsatsen” (Löfqvist 1988 
s. 121) måste betonas starkare.

Bilden av den skrivundervisning som bedrevs för några decennier se-
dan måste alltså nyanseras. Men det är föreställningen om den korrige-
rande läraren med sin rödpenna som håller vakt mot ett ”slarvigt, håll-
ningslöst språk” (Anvisningar 1962 s. 6) som har överlevt. Det är också 
i de praktiska råden kring rättandet som Skolöverstyrelsens anvisningar 
är mest detaljerade. Instruktionerna gäller inte bara hur utan också var: 
rättelser bör t.ex. ”utskrivas ovanför texten, ej i marginalen, vilken bör 
reserveras för felbeteckningar, anmärkningar, berömmande ord etc.” (a.a. 
s. 9). Värdet av att använda ett enhetligt system för sådana marginal-
kommentarer understryks kraftigt, och Anvisningarna avslutas med en 
utförlig lista över sådana felbeteckningar (a.a. s. 20–27). Denna ”norme-
rande förteckning” är uppdelad i ”tecken” och ”förkortningar”. 

Det mest anmärkningsvärda med listan är att den till stora delar re-
produceras i många läromedel i svenska från 1980- och 1990-talet, och 
alltså kan antas utöva inflytande också i dag. Vid en inte helt fullständig 
genomgång av läromedel från denna tid har jag funnit liknande listor i 6 
läromedel,4 varav ett är avsett för det nya programgymnasiet. Man kan 
också notera att Löfqvist i sin undersökning från 1980-talet (1988 s. 112 
f.) talar om att det i gymnasiet fortfarande är praxis att arbeta med ett så-

3 En tydlig finger-
visning om att äldre 
normsystem bevarats 
i den tredje upplagan 
ger t.ex. den föreslagna 
förkortningen n i listan 
över felbeteckning-
ar (Anvisningar 1962 
s. 23). Förkortningen 
står för ”oriktigt eller 
inkonsekvent använt 
numerus av predikats-
verbet” med exemplen 
”Antingen skola han 
eller jag betala” och 
”Engelsmännen anslöt 
sig till förbundet, men 
i grunden voro de föga 
intresserade för saken”. 
Också kommentaren 
implicerar att felty-
pen förekommer: ”En 
särskild förkortning 
för detta slags kong-
ruensfel är inte ound-
gänglig”.

4 Läromedlen är (i 
kronologisk ordning): 
Ryden m.fl, 1986: 
Dialog. Språkoriente-
ring för gymnasiesko-
lan; Brodow & Berg-
ström, 1986 (2 uppl. 
1990): Språket och vi. 
Svenska för gymnasie-
skolans 3- och 4-åriga 
linjer; Cervin, 1986 (2 
uppl. 1991): Svenska 
För Gymnasieskolan. 
Språklig del; Lundahl 
& Sjöstedt, 1992 (2 
uppl. 1997): Svenska. 
Språket; Jansson & Le-
vander, 1993: Svens-
ka språket. Handbok; 
Jansson & Levander, 
1998 (2 uppl.): Svens-
ka språket. 
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dant teckensystem. Över 90 % av de lärare som ingår i studien anger att 
de ”någon gång” eller ”ofta” kommenterar elevernas texter med hjälp av 
”symboler och tecken enligt en rättningsmall som eleverna är vana vid”. 

I Skolöverstyrelsens lista finns  8 ”tecken”. Av dem återges följande 5 i 
alla de läromedel jag undersökt:

 (svårare) stavfel
 nytt stycke
 störande upprepning
 ett eller flera ord saknas
 ett eller flera ord ska strykas

Till denna gemensamma teckenkanon – som ju delvis utgörs av korrek-
turtecken – har i vissa läromedel fogats ytterligare tecken. I Lundahl & 
Sjöstedts Svenska. Språket från 1992 (andra upplagan 1997) finns hela 
9 tecken listade.

När det gäller förkortningar är Skolöverstyrelsens lista mycket omfat-
tande. 19 feltyper benämns med förkortningar, förklaras och exemplifie-
ras. Av dessa 19 är det bara 3 som inte återkommer i någon av de 6 mo-
derna listorna: det förut nämnda n ”oriktigt eller inkonsekvent använt 
numerus av predikatsverbet”, sfl ”oriktig satsfläta” och subjr ”fel mot 
subjektregeln”. Alla övriga, från f, ip, kont, kstr och mb till ordf, ordv, sak, 
skr, smh, stil, syft, symm, t, taut och uttr återges i så gott som identisk 
form i samtliga nyare listor. Undantaget är taut, ”otillåten tautologi”, som 
saknas i 3 av listorna. Ett enda tillägg görs: i 5 av listorna nämns feltypen 
sr, ”satsradning”, mellan smh och stil.

Konstruktörerna av listorna har alltså uppenbarligen noterat och an-
passat sig till några av de tydligaste förändringarna av det språkliga norm-
systemet. Att upprätthålla exempelvis fördömandet av ”oriktig satsfläta” 
in på 1990-talet förefaller inte realistiskt. Den eftersläpning i fråga om 
normering som Ebba Lindberg (1973) beskriver just i fråga  om ”oriktig 
satsfläta” och verbkongruens är sannolikt genomgående mindre framträ-
dande i dag än i de latingrammatiskt präglade läroverken. När det gäl-
ler tillägget av sr kan förklaringen knappast vara att fenomenet ”satsrad-
ning” inte förekom under den tid Skolöverstyrelsens anvisningar använ-
des. Men benämningen är alltså ny.

Skolöverstyrelsens lista avslutas med en samling exempel på ”fullt ut-
skrivna anmärkningar” och goda råd om ”slutanmärkningar”. Samtliga 
exempel är negativa: det kan t.ex. handla om ”långsökt inledning”, ”för 
lång mening” eller ”missljud”. Avslutningsvis pläderar Skolöverstyrelsen 
visserligen för vikten av beröm (a.a. s. 27): ”Slutanmärkningarna bör 
emellertid inte enbart innehålla negativa påpekanden. Så snart tillfälle 
ges, bör de också innefatta erkännanden av förtjänster och visade fram-
steg”. Men det samlade intrycket av den rättande svenskläraren blir ändå 
den konservativa normväktaren, ur vars penna det röda bläcket flödar.
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4.5 Den kommunicerande responsgivaren
I den processorienterade skrivpedagogiken har den rättande, normbe-
vakande läraren ersatts av den kommunicerande responsgivaren, som är 
inriktad på processen lika mycket som på produkten, på vad eleven vill 
uttrycka lika mycket som på hur eleven formar sina tankar. Sådana väg-
ledare har naturligtvis alltid funnits – det processorienterade arbetssät-
tet avspeglar till stora delar beprövad lärarerfarenhet och sunt förnuft. I 
Skolöverstyrelsens ovan diskuterade Anvisningar för rättande och bedö-
mande av svenska uppsatser talas ju också uttryckligen (s. 5) om värdet 
av förberedande vägledning, i motsats till efterhandskritik. Och Hult-
man och Westman (a.a. s. 228) antyder en tudelning av rättningsbegrep-
pet: Rättningsarbetet, som i sämsta fall innebär ”ytlig korrekturläsning” 
kan i bästa fall vara ”en del i en personlig dialog med eleven, ett stöd i 
hans arbete med att utveckla språk och tanke”.

En sådan verksamhet är inte oproblematisk. ”Å gi fruktbar respons på 
elevers skriftlige arbeid opplevs av mange lærere som et av de vanske-
ligste feltene i skrivepedagogikken” konstaterar forskarna i det norska 
Skrive-Puff-projektet (Evensen m.fl. 1991 s. 58). En del av svårigheter-
na är av praktisk art: hur ska man få tiden att räcka till? Enligt den tidi-
gare nämnda undersökningen från 1980-talet (Löfqvist 1988 s. 108 f.) 
läser och kommenterar de flesta gymnasielärare i Sverige själva allt som 
eleverna skriver. Studien visar på den stora vikt svensklärarna lägger vid 
den skrivna lärarresponsen. Man kan anta att genomslaget för den pro-
cessorienterade skrivundervisningen i dag har lett till att användningen 
av exempelvis elevrespons blivit vanligare. Hur mycket tid varje lära-
re i genomsnitt lägger på textkommentarer varierar naturligtvis. Nancy 
Sommers (1982 s. 148) anger för amerikanska collegelärare den ungefär-
liga tidsåtgången 20–40 minuter per text.

Inte bara tidsbrist utan också brist på modeller och regler att hålla sig 
till kan utgöra problem. Hur går man till väga när man ger respons? De 
tumregler som ibland har lyfts fram, t.ex. att framhålla verkningsfulla 
formuleringar eller att ställa frågor om oklarheter i texten, räcker sällan 
till i skolvardagen. Och allmänna, övergripande råd är ofta abstrakta och 
kravfyllda. Mehlum (1995 s. 127) förutsätter t.ex. att lärarrespons ”med 
inlärningsbefrämjande grundkvaliteter” ska ha följande egenskaper:

– den ska vara vägledande, inte vilseledande
– den ska vara problemfokuserad och leda in eleven på det spår där  

 riktiga lösningar finns
– den ska vara precis, sann och konkret, gärna också områdesspecifik.

Liknande råd ges också inom den ofta praktiskt inriktade amerikanska 
skrivforskningen. På 1980-talet utvecklade man skrivkurser där lärarna 
inte bara uppmanades att ge textspecifika kommentarer och att skilja på 
kommentarer till ett första, andra eller tredje utkast utan också att läg-
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ga större vikt vid sin roll som läsare än som rättare och bedömare. Om 
kommentarer ska ha positiv effekt bör lärarna framför allt se responsen 
som en hjälp för eleverna att bli bättre skribenter (se Løkensgard Hoel 
1992 s. 3 och där citerad litteratur).

Att det finns en koppling mellan respons och bedömning är troligen 
oundvikligt. Också lärare som arbetar processorienterat är underkastade 
kravet på värdering av texter och betygsättning av elever. Frøydis Hertz-
berg (1994 s. 20) pekar på att lärarens respons kan förbereda eleven på 
den slutevaluering som oftast är oundviklig. Hur denna koppling uppfat-
tas hör till de mer principiella problem som aktualiseras för den respons-
givande läraren. Det är exempelvis inte självskrivet att en elev ser lärar-
respons i frågeform som ett genuint uttryck för ett legitimt läsarintresse. 
Det är inte heller säkert att eleven uppfattar lärarens kommentarer som 
en pedagogisk hjälp på vägen mot målet: att kunna se på sin egen text 
med läsarens ögon för att själv kunna bedöma och bearbeta den. Efter-
som texten är skriven i en undervisningssituation är risken uppenbar att 
eleven uppfattar en kommentar som ett krav, kopplat till betygsättning-
en: ”Om jag gör som läraren säger får jag godkänt/MVG”.

Frågan kan sägas gälla äganderätten till texten. Konflikten mellan skri-
bentens rätt till sin text, hennes frihet att uttrycka det hon vill ha sagt i 
en fritt vald språkform och hennes rätt att få hjälp med att bemästra de 
språkliga konventionerna har uppmärksammats i många sammanhang 
(se t.ex. Mehlum 1995 s. 131 f.). Sommers (1982 s. 150) formulerade 
redan för drygt 20 år sedan en fortfarande giltig beskrivning av lärarens 
övertagande av makten över texten:

In the beginning of the process there was the writer, her words, and 
her desire to communicate her ideas. But after the comments of 
the teacher are imposed on the first or second draft, the student’s 
attention dramatically shifts from ”This is what I want to say”, to 
”This is what you the teacher are asking me to do”.

De krav som ställs på den responsgivande läraren är alltså motsägelse-
fyllda. Åtskilliga av de allmänt hållna råd som ges är också svåra att följa 
– hur ger man t.ex. ”precis, sann och konkret” respons? Bilden komplice-
ras ytterligare av kopplingen mellan lärarrespons och elevrespons. Hertz-
berg (1994 s. 20) understryker att de båda responstyperna kompletterar 
varandra, och att en god lärarrespons utgör förutsättningen för en god 
elevrespons. Om läraren inte har någon vana vid att arbeta processorien-
terat minskar också sannolikheten för att elevresponsen ska fungera. For-
muleringarna i kommentarerna till svenskämnet (GyVux 94 s. 119) om 
att elever kan ”hjälpa varandra” (se avsnitt 4.1) om läraren inte har tid att 
läsa allt som skrivs i klassen är alltså inte oproblematiska.

Hertzberg förutsätter att övning och utbildning ger upphov till god lä-
rarrespons. Antagandet får stöd i den tidigare nämnda undersökningen 
av Wall och Hull (1989 s. 281 f.). Lärare som fått någon utbildning i pro-
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cessorienterat arbetssätt kommenterar kommunikativa och innehållsliga 
aspekter hos texterna i större utsträckning än lärare som inte fått någon 
sådan utbildning. Brister i logik och klarhet bedöms t.ex. som ett all-
varligt fel, eftersom det försvårar läsarens förståelse av texten. Respons 
innebär alltså något mer än att korrigera ytspråkliga fel – det är vad skri-
benten vill förmedla som står i fokus.

En alternativ tolkning av olikheterna mellan olika lärares sätt att ge re-
spons antyds av Chris Anson (1989 s. 356): lärare kan antas följa en ut-
vecklingsgång i sitt arbetssätt, och de olika typerna av respons skulle då 
kunna uppfattas som stadier i denna utveckling. Anson beskriver – och 
värderar – tre lärartyper och tre responsstilar. Den första, ”Dualistic Re-
sponders” (a.a. s. 343 ff.), motsvarar ungefär schablonföreställningen av 
den rättande, normbevakande läraren: det är de språkliga ytfenomenen 
som står i centrum för lärarens kommentarer. Skribentens avsikt och 
textens innehåll aktualiseras sällan eftersom texten ses som underlag för 
kontroll av hur väl skribenten behärskar olika formella krav.

Motsatsen till denna dualistiska respons ges av vad Anson kallar ”Re-
flecive Responders”. En sådan lärare både utmanar och stöder skriben-
ten, t.ex. genom att ställa frågor, visa på alternativ och ge precist beröm. 
Innehåll och avsikt står i centrum, och skribenten ges det fulla ansvaret 
för sin text.

Ytterligare en möjlighet att förhålla sig till texter representeras av vad 
Anson kallar ”Relativistic Responders”. Lärarkommentarerna liknar här 
snarast personliga brev till skribenten, placerade efter själva texten. Mar-
ginalkommentarer saknas däremot nästan helt. Skribenten står alltså i 
centrum, men får föga hjälp med att förbättra och utveckla sin text.

Den mogna, reflekterande responsgivaren som tar skribentens text på 
allvar och som både utmanar och stöttar framstår i Ansons undersökning 
som den ideala skrivläraren. Samhällets och skolans förändring har gjort 
den rättande, dualistiska normväktaren alltmer otidsenlig. När behovet 
av skrivkompetens ökar och för de flesta går långt utöver de klassiska 
kraven på rättstavning och en läslig handstil måste också textkommen-
tarerna få en annan karaktär. Kommunikation och funktion blir nyckel-
orden som ersätter det enkla motsatsparet rätt och fel. I kapitel 9 åter-
kommer jag till frågan om Ansons kategorier eventuellt kan tillämpas på 
lärarna i min undersökning. 

4.6 Beröm
Att beröm är önskvärt framgår klart av de dokument som styr lärarvar-
dagen i skolan. Skolöverstyrelsens påpekande (Anvisningar 1962 s. 9) 
att det ”självfallet” är önskvärt att läraren ”inte endast påpekar svagheter 
utan också ger sitt erkännande åt visade framsteg och förtjänster i öv-
rigt” har sin motsvarighet i Ämneskommentarernas (GyVux 1994:14 s. 
120) bestämda formulering: ”All granskning bör ske i positiv anda och 
med sikte på att eleven själv upptäcker och förstår sina starka och svaga 
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sidor”. Det låter sig sägas att själva påpekandet om berömmets önskvärd-
het antyder en praxis där beröm hör till undantagen. Den traditionella 
skrivundervisningens korrigerande normväktare har ju en detaljerad fel-
klassificering att tillgå men ingen motsvarande hjälp för att ge specifikt 
beröm. Hultman och Westman (1992 s. 227) framhåller också just det-
ta: negativa anmärkningar är preciserade till konkreta företeelser i texten 
medan beröm utdelas i svepande och allmänna slutomdömen.

Det är inte bara inom den traditionella skrivpedagogiken som frågan 
om beröm diskuterats. Inom den processorienterade pedagogiken var-
nar man framför allt för den vaga, oprecisa och ofta genomgående po-
sitiva lärar- och elevresponsen. Hertzberg (1994 s. 21) talar t.ex. om 
[p]rocesskrivingens fallgrube nr. 1: den sjangerløse, ufokuserte respon-
sen” och Mehlem (1995 s. 127) avråder från den ”överdrivet snälla eller 
beskedliga värdenihilismen” där läraren är ”glatt förnöjd med det mes-
ta”.

De krav som ställs på det goda berömmet liknar i mycket kraven på 
lärarrespons över huvud taget (se kapitel 4.5). Åke Pettersson (1992 s. 42 f. 
och där anförd litteratur) sammanfattar: beröm ska vara ”villkorat, spe-
cifikt och trovärdigt”. Han nämner ord, uttryck och konstruktioner som 
exempel på vad lärare främst bör berömma, men också textbindning och 
”språkbruk”, exempelvis stavning och interpunktion. Anson (1989) pe-
kar ju också på att berömmandet av enskilda formuleringar i elevtexter 
är ett av kännetecknena på den reflekterande, responsgivande läraren. 
Det traditionella, ospecifika berömmet har ofta gällt textens innehåll el-
ler en inte närmare definierad blandning av form och innehåll. Den väl-
lovliga avsikten med ett sådant beröm kan vara att balansera felmarke-
ringar eller att öka självförtroendet hos skribenten.

Diskussionen kring det specifika berömmet gäller inte bara det rimliga 
kravet att uppmärksamma förtjänster och positiva drag hos den språk-
liga formen lika väl som problem och normbrott. Den gäller också ett 
klargörande av att form och innehåll inte kan frikopplas från varandra. 
Formen är inte något som kan finjusteras utan samband med innehållet 
eller läggas till texten i ett sent stadium av skrivprocessen, lika litet som 
innehållet kan separeras från formen.

4.7 Vad vet man om effekten?
Det outtalade antagandet hos lärare som lägger ner tid och omsorg på 
att ge respons på elevers eller studenters texter är naturligtvis att arbetet 
har effekt. Responsen är vägen, goda texter och självständiga skribenter 
är målet. Vad säger skrivforskningen om ett sådant antagande?

Sarah Warshauer Freedman (1987) har genomfört en omfattande stu-
die av lärarrespons på olika stadier inom skolsystemet i USA. Hon utgår 
från att respons för att vara effektiv ska uppfylla vissa villkor:
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– respons innebär samarbete mellan läraren-experten och skriben- 
 ten

– målet är att skribenten självständigt ska kunna lösa problem som  
 skrivuppgiften ställer henne inför

– samarbetet ska resultera i en process och i en produkt som utan  
 respons hade legat utanför skribentens räckvidd.

Ett sådant samarbete är naturligtvis inte bundet till skolsituationen. 
Skribenter på alla nivåer har behov av respons från läsare, även om ty-
pen av den respons som efterfrågas skiftar.

Freedmans studie behandlar förekomsten av och karaktären hos lärar-
respons. Hon mäter inte den faktiska effekten men diskuterar däremot 
hur responsen uppfattas av lärare och elever.5 Mest påfallande av Freed-
mans resultat (a.a. s. 157 f.) är skillnaden mellan lärare och elever. Lä-
rarna värdesätter själva skrivprocessen och respons som ges under arbe-
tets gång medan eleverna är mer intresserade av produkten: betyg och 
respons på slutversionen av texten. Lärarnas uppfattning om responsen 
avspeglar sig i deras praxis: de ger huvudsakligen respons under skriv-
processen.

Också när det gäller uppfattningen om elevrespons rapporterar Freed-
man en skillnad mellan lärare och elever: lärarna uppskattar arbetssät-
tet mer än eleverna gör. Den enda responstyp som värderas högt av både 
lärare och elever är individuella samtal, ”conferences”. Tidsbrist hindrar 
dock ofta lärarna att använda metoden.

Målet för de responsgivande lärarna i Freedmans undersökning hand-
lar inte främst om att få eleverna att skriva formellt korrekta texter. Det 
handlar snarare om att utveckla förmågan att tänka självständigt, utnytt-
ja egna erfarenheter och förmedla erfarenheterna till andra. Att mäta 
den typen av effekter hos lärarrespons är naturligtvis problematiskt. 

Den mer renodlade effektforskningen behandlar ofta olika undervis-
ningsmodeller. Responsen utgör då en del av arbetssättet, och kommen-
teras inte separat. Ett undantag utgör Stephen Krashen (1984 s. 11 f.) 
som i sin sammanställning av resultat från skrivforskningens olika områ-
den visar att respons har olika effekt beroende på när under skrivproces-
sen responsen ges. Resultatet är entydigt: respons under skrivprocessen, 
alltså på textutkast, har effekt. Respons endast på slutprodukten har inte 
effekt. Forskningen bekräftar alltså uppfattningen hos Freedmans lärar-
grupp. Hur responsen ges i övrigt förefaller inte att spela någon roll; ing-
en skillnad i effekt kan t.ex. påvisas om läraren påpekar alla fel i en text 
eller väljer ut endast en aspekt. Inte heller spelar det någon roll var re-
sponsen skrivs: i marginalen eller efter texten. Att placeringen kan säga 
något om lärarens förhållningssätt till texten och till eleven kommente-
ras inte av Krashen.

I George Hillocks (1986) stort upplagda genomgång av den amerikan-
ska skrivforskningen mellan 1963 och 1982 är det effekten av olika un-
dervisningsmodeller som står i centrum. Inte oväntat är det den tradi-

5 Den undersökta lär-
argruppen består av 
560 erfarna fram-
gångsrika lärare på oli-
ka skolstadier. Resul-
tatet av studien måste 
förstås i ljuset av att lä-
rarna valdes ut genom 
The National Writing 
Project, och alltså kan 
antas vara väl förtrog-
na med skrivprocess-
pedagogiken.



30

Tre lärare – tre världar

31

Tre lärare – tre världar

tionella modellen (”Presentational Mode”) som är den minst effektiva. 
Mest effektiv är den modell som Hillocks kallar ”Environmental Mode”, 
ett processorienterat arbetssätt som lägger vikt vid en strukturerad ar-
betsgång och tränar eleverna i olika delaspekter av skrivandet. Hillocks 
(a.a. s. 248) visar också klart vad som inte är effektiv skrivundervisning: 
renodlad grammatikundervisning har negativ effekt på elevernas skriv-
utveckling, liksom ”a heavy emphasis on mechanics and usage (e.g., mar-
king every error)”. (Se Wikborg & Björk 1989 för en kommenterad sam-
manfattning av Hillocks resultat.) Negativa resultat av grammatikunder-
visning rapporteras också av Krashen (1984 s. 12). Här framträder allt-
så bilden av den traditionellt arbetande, samvetsgrant rättande läraren, 
vars ansträngningar dessvärre inte leder till förbättrad skrivförmåga hos 
eleverna.

Det finns med andra ord forskningsresultat som ger den responsgi-
vande läraren stöd. Vissa arbetssätt fungerar bättre än andra, vissa typer 
av respons har effekt. Men det finns också forskning som pekar på att 
skribenten kan tillägna sig ny kunskap utan explicit undervisning. I en 
ofta citerad undersökning ifrågasätter Aviva Freedman (här citerad enligt 
Freedman 1994 s. 191 ff.) grunden för mycket av den skrivundervisning 
som bedrivs i skolor och vid universitet. Hennes utgångspunkt är visser-
ligen undervisning om olika genrer, framför allt så som den bedrivs inom 
den australiensiska genreskolan, men hon drar ingen skarp skiljelinje 
mellan denna typ av undervisning och skrivundervisning i allmänhet:

most explicit teaching in the writing class is, in fact, genre-based, 
deriving from recurring features of form and context, and focusing 
on textual regularities and/or underlying rules tying form and sub-
stance to context.

Nyckelbegreppet i Freedmans diskussion är ”explicit teaching”, dvs. ”ex-
plicit discussions, specifying the (formal) features of the genres and/or 
articulating underlying rules”. Detta slags explicita undervisning, centre-
rad kring regler och formella kännetecken, visar sig inte vara nödvändig 
för att juridikstudenterna i hennes undersökning ska tillägna sig en ny 
genre. Under vissa förhållanden kan undervisningen dock vara nyttig: om 
läraren behärskar genren väl och om eleverna/studenterna befinner sig 
på ett lämpligt utvecklingsstadium och dessutom har en lämplig inlär-
ningsstil (se Freedman a.a. s. 202 f.).

Freedman diskuterar inte uttryckligen responsens roll i skrivundervis-
ningen. Och hon påpekar att hennes avsikt inte är att undergräva lära-
rens ställning – explicit undervisning behövs, anser hon, exempelvis i 
fråga om vissa ytspråkliga drag. Det är ändå svårt att undvika slutsatsen 
att mycket av skrivundervisningens effekt är osäker. Det finns ju också 
forskningsresultat som pekar på att läsning, speciellt självvald nöjesläs-
ning, i själva verket är den aktivitet som förbättrar skrivförmågan mest 
(se t.ex. Krashen 1984 s. 4 f.). Om en skribent kan öka sin skrivförmåga 
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genom att läsa och dessutom kan tillägna sig också komplicerade genrer 
på egen hand – vilken roll återstår då för skrivläraren?
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5. Tre lärare – tre klasser

I lärarens arbete konfronteras högt ställda mål med klassrumsvardagens 
svårigheter och tidspress. Påbud, önskemål och förhoppningar från stats-
makt, elever, föräldrar, arbetsgivare och högskolor ska omvandlas till 
konkreta, helst mätbara kunskaper och färdigheter. I intervjuerna med 
Anita, Barbro och Christian och deras elever har jag försökt belysa det 
praktiska arbetet med skrivundervisningen i tre olika klasser. Vilka mål 
prioriterar lärarna, och hur ser de hinder ut som försvårar uppfyllandet 
av målen? Tillämpar lärarna genomgående en processorienterad arbets-
metod? Och hur ser lärare och elever på effekten av arbetet med att 
kommentera texter? Intervjuerna kompletteras av ett frågeformulär som 
framför allt behandlar responsarbetet. (Frågeformulären återges i bilaga 
1 och 2.) Några av intervjufrågorna ger möjlighet till jämförelser med 
den tidigare nämnda undersökningen från 1980-talet (Löfqvist 1988). 

5.1 Lärarintervjuer

Anita – Fordonsprogrammet
Intervjun med Anita äger rum i ett avskilt utrymme i anslutning till lä-
rarnas arbetsrum. Arbetsrummet är av typen kontorslandskap och ljud-
nivån är hög. Dessutom pågår om- och tillbyggnad av det stora gymna-
siekomplexet.

Anita har gått ämneslärarlinjen (svenska, engelska och historia) och 
dessutom läst enstaka kurser i sociologi och svenska. Hon har också stu-
derat engelska i Brighton en termin. Hon är behörig att undervisa på 
gymnasiet. Anita är 37 år och har undervisat på högstadiet i 4 år, varit 
barnledig i 4 år och undervisat på sin nuvarande skola i 3 år. För tillfället 
undervisar hon i svenska och engelska. Hon är dessutom ”lagledare för 
fordonslaget”, en samordnings- och mentorsfunktion i lärarguppen på 
Fordonsprogrammet. Hon har själv valt vilka program hon vill undervisa 
på: ”Jag tror att jag passar bäst med elever som har yrkesinriktning.”

Barbro – Samhällsvetenskapsprogrammet
Intervjun med Barbro äger rum i skolans lärarrum. Några lärare sitter 
och småpratar i soffgrupperna. Stämningen är avspänd.

Barbro har, liksom Anita, gått ämneslärarlinjen (svenska och engelska). 
Hon har dessutom läst svenska som andraspråk inom ramen för Kun-
skapslyftet och har gymnasiebehörighet i svenska. Barbro är 38 år. Ef-
ter kortare vikariat har hon arbetat i 5 år på sin nuvarande skola. Hon 
undervisar i svenska, skrivande journalistik, drama och engelska och har 
dessutom en samordningsfunktion för en barndomsdöv elev.
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Christian – Naturvetenskapsprogrammet
Intervjun med Cristian äger rum i ett för tillfället ledigt, enkelt möblerat 
grupprum i den anrika skolbyggnaden.

Christian har gått gymnasielärarprogrammet (ingång svenska). Han 
har också läst historia. Han är 28 år, och har sedan den sista terminen på 
utbildningen arbetat på sin nuvarande skola. Han undervisar i svenska 
och historia och är handledare för s.k. fria studiegrupper.

När det gäller inställningen till utbildningen är Christian mest positiv. 
Han tycker att han fått en gedigen ämneskunskap, men han saknar ”elev-
vårdsaktiga saker”. Barbro formulerar samma tanke: ”Lärarhögskolan har 
inte förberett oss för den ’förlängda grundskola’ som vi måste arbeta 
med i de yrkesinriktade grupperna” och Anita efterlyser ”mer ungdoms-
psykologi och mer om hur man handhar föräldrar”. Christians positiva 
syn på ämnesstudierna delas inte helt av Barbro. Hon anser att 5 år är för 
lång utbildningstid för det arbete gymnasielärarna utför och den lön de 
har i dag. Hon anser också att ämnesstudierna är alltför lite inriktade på 
”det metodiska”, en brist som känns framför allt på yrkesprogrammen.

Alla lärarna har kommit i kontakt med det processorienterade skrivan-
det under utbildningen. Men Barbro är kritisk till kurserna – de var ”för 
korta och ytliga”. Hon hade större nytta av ”processkrivandet i prakti-
ken” som hon mötte på den gymnasieskola där hon praktiserade. Chris-
tian efterlyser framför allt mera ”skapande svenska”, övning i skönlitte-
rärt skrivande.

I 80-talsundersökningen (Löfqvist 1988 s. 23) uppgav endast 16 % av 
68 tillfrågade gymnasielärare att de hade kommit i kontakt med ”skri-
vandets processer” som ett särskilt ämne eller en särskild kurs under ut-
bildningen. Flertalet hade visserligen ”vid enstaka tillfällen” – framför allt 
studiedagar – fått träning i arbetssättet. Lika många, 16 %, hade dock 
aldrig fått någon som helst träning eller undervisning. När det gäller un-
dervisning i att ”ge återkoppling, t.ex. genom kommentarer, samtal” är 
andelen som aldrig fått någon undervisning hela 44 %. 

Det är rimligt att anta att Anitas, Barbros och Christians erfarenheter 
avspeglar en faktisk förändring i arbetssättet. Processkrivandet har blivit 
etablerat i skolorna och har också integrerats i lärarutbildningen. Fortfa-
rande saknas dock undervisning i hur man ger respons. Christian efterly-
ser t.ex. övning i att kommentera, att ”konkret och precis säga till eleven 
vad den har gjort. Och ha verktyg för detta.”

5.1.1 Mål för undervisningen
Anita, Barbro och Christian har klara mål för sin undervisning. Men må-
len skiljer sig från de officiella dokumentens relativt allmänna formule-
ringar (se avsnitt 4.1) och de skiljer sig också åt sinsemellan.

Anita vill uppmuntra till skrivande och höja elevernas allmänbildning, 
men framför allt vill hon öka elevernas självförtroende. Fordonskillarna 
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ska tro på sig själva och sin förmåga att skriva och göra sig förstådda. De 
ska kunna sätta ord på känslor och tankar: ”Fordonspojkarna ska växa 
upp till mogna män och kloka familjefäder. De behöver ventilera idéer 
och tankar.”

Barbro pekar ut helt andra mål. Hon vill att eleverna ska ”slipa analys-
verktyget” och utveckla den kritiska förmågan. Hon understryker också 
att eleverna på det samhällsvetenskapliga programmet ska kunna ut-
trycka sig, argumentera och våga utveckla en tankegång. Men också lus-
ten att skriva är viktig: den enskilda eleven ”ska vilja utveckla sin egen 
skrivförmåga och skrivlust”, inte enbart för betygens skull utan för att 
skrivandet utvecklar personligheten.

När det gäller eleverna på yrkesprogrammen formulerar Barbro andra 
mål: ”Att nå G-gränsen och att höja självförtroendet: ni är inte så dåli-
ga som ni fått med er i ryggsäcken!”. En viktig del av arbetet på yrkes-
programmen är också att ”skapa ett tryggt och mysigt klimat”. Likheten 
mellan Barbros och Anitas tankegångar är i detta fall anmärkningsvärd. 
Liksom Anita talar Barbro också om personlighetsutveckling genom 
skrivande och om att eleverna på yrkesprogrammen ska upptäcka och 
utveckla sina starka sidor.

Christian har i sin undervisning på Naturvetenskapsprogrammet ”sik-
tet inställt på universitetet”. Han vill att eleverna ska vara ”på en bätt-
re nivå än jag var när jag kom till universitetet. Det gäller både skriva 
och tala, och också social kompetens.” Skrivandet är inte bara en del 
av svenskkurserna utan ”en del av det verkliga livet” och varje text ska 
föra eleven ”ett snäpp uppåt på skrivfärdighetsskalan och skrivlustska-
lan”. För många naturvetarelever är gymnasiets svenskundervisning kan-
ske den sista skrivkurs de möter – Christian vill ”ge dem en sista skjuts 
innan de sticker ut” och försäkra sig om att de börjar tänka i ”skrivpro-
cessbanor”.

5.1.2 Hinder på vägen mot målet
Anita uppfattar elevernas syn på sig själva som ”bara fordonselever” som 
det största hindret för att hon ska kunna förverkliga sina mål med skriv-
undervisningen. Eleverna bär ofta med sig negativa upplevelser från sin 
grundskoletid. De har kanske gått i ”läs och skriv” och tror att andra upp-
fattar dem som personer som inte kan läsa och skriva. Ett annat hinder 
är programmets struktur – korta dagar och många håltimmar kan vara 
förslöande.

För Barbro är det framför allt de heterogena grupperna som utgör ett 
problem. En del av eleverna är målinriktade medan andra har valt pro-
grammet ”för att kompisen går där eller för att alla andra alternativ före-
faller ännu tråkigare”. Dessutom är grupperna stora: ”I den bästa av värl-
dar skulle 30 elever delas upp i tre grupper. Det skulle bli en nivågrup-
pering – en sådan har vi redan i matte.”

Christian nämner den sneda arbetsbelastningen som en svårighet. Det 
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blir en ”stormning” i slutet av terminen. Men han tycker sig i stort sett ha 
uppnått sina mål: ”Så gott som skulle jag kunna säga att jag nådde fram. 
Men inte hos precis var och en.”

5.1.3 Hur tar man sig förbi hindren?
När det gäller frågan om vad som skulle vara till störst hjälp i skrivun-
dervisningen är Barbro och Christian eniga: grupperna borde vara både 
färre och mindre. Barbro tänker sig att halvklasstimmar kunde användas 
exempelvis till skrivverkstad för motiverade elever. Anita, som ju nor-
malt arbetar i halvklass, ser andra behov. Hon skulle vilja ha ändrade be-
tygskriterier: ”Det är fel att kriterierna är desamma för t.ex. Fordonspro-
grammet och Samhällsvetenskapsprogrammet! Det är en egendomlig 
situation – alla lärare vet ju att ett G på Fordonsprogrammet och Sam-
hällsvetenskapsprogrammet inte innebär samma sak!” Hon ser också ett 
behov av mer undervisning och vill gärna blanda grupperna ibland, ”till 
exempel Fordonsprogrammet och esteterna”.

Önskemålet om färre elever i klassen delar Barbro och Christian med 
41 % av gymnasielärarna i 80-talsundersökningen (Löfqvist 1988 s. 57). 
Ännu fler, hela 64 %, uppgav det besläktade problemet ”otillräcklig tim-
tilldelning i svenska” som ett hinder för sitt arbete.

För att nå målen för sin skrivundervisning, trots de strukturella hinder 
som finns, använder lärarna olika strategier. Anita, som ju vill öka elever-
nas självförtroende, prioriterar ”innehållet före språket”. Hon ser svensk-
ämnet i fordonsklassen som grunden för elevernas övriga studier ”och för 
livet”. Och ansvaret vilar på skolan: ”Skolans svenskundervisning är ofta 
allt de får. De läser sällan något själva, de lånar inte böcker av egen drift 
eller skriver för skrivbordslådan.”

Barbro talar främst om kommunikation. Hon vill skapa ”ett bra klimat 
och en öppen dialog” och det gör hon bl.a. genom att arbeta mycket med 
sin egen person som utgångspunkt.

För Christian är texttyperna det primära: ”Jag försöker strukturera upp 
vilka texttyper de ska behärska. Jag nämner ofta begreppen, till exempel 
reportage, recension, analys, krönika … Skrivandet bakas in i ett naturligt 
sammanhang – läser vi Fröding så blir det en analys!”

5.1.4 Att arbeta processinriktat
Det processorienterade skrivandet är en naturlig del av arbetet för alla 
tre lärarna. Men förutsättningarna är olika. Anita beskriver arbetsgång-
en på Fordonsprogrammet: förberedelse (exempelvis tankekarta), utkast 
och lärarkommentarer till utkastet, bearbetning och inlämning av slut-
versionen. Det finns delar av idealmodellen som Anita inte tillämpar: 
”Jag kan aldrig låta eleverna läsa varandras texter om jag inte haft ett 
finger med i spelet och tagit bort de grövsta stavfelen. Eleverna känner 
sig utlämnade.” Jargongen i klassen gör det också svårt att vara duktig, 
liksom att läsa upp egna texter. För Anita utgör klassrumsklimatet alltså 
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ett hinder som hon inte har övervunnit: ”Responsgrupper skulle kräva 
lång inskolning. Jag törs inte försöka.”

Inte heller för Barbro är responsgrupper en problemfri arbetsmetod. 
Eleverna har ofta ett initialt motstånd: ”Det är svårt att lämna ut sin text 
– det är en mognadssak. Men det går att vägra! Efter hand lär de sig hur 
de kan kommentera en text. Först är det mest rättning, sedan övergår 
de till lärarens modell [med plus och minus]. Och de ska koncentrera 
sig på det som är bra!” Ett sätt att avdramatisera kamratbearbetningen 
är att arbeta med kodade texter, något som enligt Barbro uppskattas av 
många elever.

Trots motståndet från eleverna använder Barbro ofta responsgrupper, 
inte bara på Samhällsvetenskapsprogrammet utan också på yrkespro-
grammen. En bidragande orsak kan vara att Barbro, till skillnad från Ani-
ta, undervisar på ett program med kvinnlig dominans, Hotell- och res-
taurangprogrammet. Hon beskriver klimatet i klasserna som positivt. 

Barbro ser en positiv effekt av arbetet i responsgrupper: ”Många väljer 
att bearbeta sina texter utifrån kamraternas kommentarer. Kommenta-
rerna kan vara både muntliga och skriftliga. Jag brukar ta in både utkast 
och slutprodukt – elevernas kommentarer på varandras texter är ofta in-
spirerande. För mig!” Också högläsning av elevtexter som bedömts som 
”bra” är vanligt i Barbros klasser. Barbro läser gärna högt: ”Jag gör det gär-
na – det ger ett bra diskussionsunderlag: Varför är denna text bra?”

Under terminen samlar Barbro alla texter i en mapp, och eleverna 
får skriva om och göra ändringar under hela kursen. Portföljmetoden är 
uppskattad av eleverna, men också mycket arbetskrävande; Barbro talar 
om ”en orimlig arbetsbörda”.

Christians beskrivning av det processorienterade skrivandets tredela-
de struktur skiljer sig inte från Anitas. Och Christian använder, liksom 
Barbro, ibland responsgrupper som en del av skrivprocessen. Han exem-
plifierar kamratbearbetningen med arbetsgången vid en analysuppgift: 
”Under 15 minuter skulle eleverna läsa varandras texter och sedan kom-
ma med tre bra saker och en sak att tänka på till nästa gång, uppbyggan-
de kritik.” Christian sätter stort värde på metoden: ”Eleverna vågar säga 
vad de tycker – utan att bli elaka – på ett sätt som kamraterna tar till sig.” 
Han pekar också på en annan effekt av kamratbearbetningen: lärarens 
arbetsbörda minskar och skrivsituationen blir rimligare om texten skrivs 
med tanke på flera mottagare.

Av gymnasielärarna i 80-talsundersökningen (Löfqvist 1988 s. 79) 
uppgav det stora flertalet (76 %) att de i sin skrivundervisning normalt 
uppmärksammar ”skrivandets olika stadier (att planera, skriva, redige-
ra)”. Men en ännu större andel (83 %) sade sig normalt uppmärksamma 
”skrivandets tekniska aspekter och grunder (stavning, syntax, stil, dispo-
sition av en uppsats)”. Förhållningssätten utesluter naturligtvis inte var-
andra, men skillnaden ger kanske en fingervisning om prioriteringen i 
klassrummen. Ett rimligt antagande är att processtänkandet under de se-
naste decennierna integrerats ännu tydligare i skrivundervisningen.
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5.1.5 Konsten att kommentera texter
Anita, Barbro och Christian ser alla respons som en integrerad del av 
skrivprocessen, och som ett medel att främja elevernas skrivutveckling 
– trots att de alla rapporterar blandade erfarenheter av elevernas mottag-
lighet för respons och trots att de tvivlar på effekten av vissa kommen-
tartyper. De prioriterar dock olika slag av respons. Tydligast är skillnaden 
i förhållningssätt när det gäller att ge muntlig kommentar. Både Anita 
och Barbro uppger att de endast sällan ger muntlig kommentar till tex-
ter, vare sig det gäller utkast eller färdiga texter. Skälet till att Anita säl-
lan använder muntlig kommentar i sin undervisning i halvklass kan anas i 
hennes syn på effekten: eleverna kan lätt glömma bort det som inte finns 
nedskrivet. Christian däremot ger ofta muntlig kommentar till färdiga 
texter, även om också han har synpunkter på effekten: ”Om man sitter 
en halv meter från eleven och petar i elevens text borde man uppnå en 
ganska stor effekt. Men eftersom eleven ganska snart glömmer det sagda 
om han eller hon inte genast tillämpar det så blir effekten inte så stor.”

För Barbro orsakas klyftan mellan det önskvärda och det möjliga inte 
minst av brist på tid: ”Om det fanns tid borde man alltid kommentera 
elevernas textutkast både muntligt och skriftligt. Men det gör jag bara 
vid sådana tillfällen då eleven vill få någon skriftlig kommentar förkla-
rad.” Också Christian ser bristen på tid som ett problem: ”Tyvärr hinner 
man inte ge personlig muntlig kommentar under själva skrivprocessen. 
Jag anser att det är här kommentarerna ska komma i stället för i anslut-
ning till slutprodukten.” Elevernas önskemål kan utgöra ett problem: de 
vill främst ha kommentarer till slutprodukten ”eftersom de vill se ett 
omdöme”.

Lärarnas mål med skrivundervisningen avspeglar sig i deras sätt att 
kommentera elevernas texter. Anita, Barbro och Christian har alla en 
klar uppfattning om hur de går tillväga. (I kapitel 6 återkommer jag till 
hur de faktiska kommentarerna förhåller sig till lärarnas uppfattning om 
sina kommentarer.)

Anita koncentrerar sig främst på innehållet: ”Jag gör oftare innehålls-
kommentarer än språkliga kommentarer. Tror jag. Till exempel något de 
glömt att ta med.” Hon nämner också ”etiska dilemman” som något som 
kan aktualiseras i kommentarerna som ett led i hennes strategi för elev-
ernas personlighetsutveckling. Anita tycker inte att hon arbetar enligt 
någon speciell plan: ”Inte så strukturerat som att ’nu ska Johan få kom-
mentar på det och sedan på det’. Men i varje text finns det något eleven 
kan förbättra.” Kommentarernas form kan vara ett problem; Anita kän-
ner ibland att hon upprepar sig: ”Man har vissa fraser …”

I motsats till Anita uppfattar Barbro att hon följer ett mönster när hon 
kommenterar texter: ”När jag läser texten kommer funderingar upp. Jag 
gör marginalanteckningar som jag utgår från då jag sammanställer kom-
mentaren. Då skriver jag ’plus’ och ’minus’ i stället för en lång kommen-
tar. Jag börjar med plus och slutar med minus. Jag har hört eleverna räk-
na, halvt på skoj: ’Hur många minus fick du?’ Jag skriver telegramartade 
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meningar – det är en ekonomisering. Systemet kändes som att komma 
hem. Det tog också mycket mindre tid än att skriva brödtext.

Barbro har alltså funnit ett sätt att kommentera texter som fungerar 
bättre än hennes tidigare arbetssätt, då hon skrev långa kommentarer 
som inte alltid blev förstådda eller uppskattade eftersom eleverna främst 
ville veta vad som krävdes för ett högre betyg. Bland de problem Barbro 
pekar på finns, förutom tidsbrist och elevernas fokusering på betyg, ock-
så svårigheten att konkretisera. Om hon skriver att något är ”ytligt” vill 
eleven veta hur man gör för att texten ska bli mindre ytlig. I sådana fall 
tycker hon att den muntliga kommentaren är överlägsen.

Christian talar, liksom Barbro, om svårigheten med konkretisering: ”I 
stället för att säga att eleven har ett bra bildspråk vill man ge exempel på 
bra bildspråk.” Sådana exemplifieringar är tids- och utrymmeskrävande. 
Christian har ibland fyllt upp till en halv sida med exempel men han är 
inte säker på att effekten motsvarar arbetsinsatsen. Detta är ett av skälen 
till att Christian föredrar muntlig kommentar: ”Jag kan säga ’det här är 
jättebra, men tänk på det här’ och kolla att det faktiskt går fram och att 
samförstånd uppnås. Då tar det lektionstid i stället för kvällstid men om 
man har någon bra skrivuppgift just då så fungerar det ganska bra.”

Christian letar efter en användbar modell, och han tycker sig ha funnit 
en: ”Jag försöker ge individuella kommentarer men ändå följa en mall. 
För mig ska det gå fort att skriva ner och eleverna ska känna igen for-
men. Jag försöker hitta den perfekta formen. Och det har börjat stabi-
lisera sig.” Som komplettering till den individuella kommentaren sam-
manställer Christian ibland exempel på ”guldmeningar och språkfel som 
är vanliga i klassen”.

5.1.5.1.Tidsåtgång
Anita, Barbro och Christian är eniga om att tidsåtgången är ett problem 
när man kommenterar texter. De använder alla tre mellan 5 och 10 mi-
nuter på att kommentera ett utkast. Till det ska läggas tiden för läsning 
av texten. Tidsåtgången för kommentar av den färdiga texten varierar 
mer än för utkasten – Anita uppger att hon använder 10 minuter, Barbro 
anger 5 minuter medan Christian använder mellan 30 och 60 minuter 
per text. I en klass med 30 elever blir tidsåtgången för Christian maxi-
malt 35 timmar för kommentar av en skrivuppgift (utkast och slutver-
sion). Barbro använder mellan 5 och 7,5 timmar för samma uppgift. För 
Anita, som delvis arbetar i halvklass, blir tidspressen något mindre.

5.1.5.2 Effekt
Trots att Anita, Barbro och Christian alltså lägger ned mycket tid på att 
kommentera elevtexter uttrycker de tveksamhet om effekten på elever-
nas skrivutveckling. Christians invändningar gäller, som framgått ovan, 
främst kommentarer till den färdiga texten. Han ställer uttryckligen tid 
mot effekt: kommentarskrivandet är ”det som tar mest tid i anspråk, 
samtidigt som det ger den minsta effekten”. Just sådana kommentarer är 
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dock vad eleverna helst vill ha.
Också Anita har erfarenhet av utebliven effekt: ”Ibland har jag skrivit 

långa utläggningar om stavning – till exempel sett/sätt eller skillnaden 
mellan hans och sin eller om särskrivning av sammansatta ord. Jag ritade 
och förklarade, det blev nästan långa forskarrapporter. Men felet åter-
kom hela tiden. Det är förstås frustrerande.” 

Christian har, ställd inför samma problem, funnit en lösning: ”Jag tog 
upp det på tavlan och så delade jag ut ett kontrakt till alla: ’De här tre 
felen ska jag aldrig mer göra’. Det var sådant som indrag vid nytt stycke 
och särskrivning av sammansatta ord. De fick fokusera på det i 20 minu-
ter. Och det tog skruv.”

Barbro och Christian har dock också positiva erfarenheter av textkom-
mentar. Barbro ser effekten som ett resultat av att ”skrivprocessen slår 
igenom”. Texterna har dels fått lärarkommentar, dels fått vila. I de bear-
betade texterna tar eleverna hänsyn till sådant som Barbro påpekat, t.ex. 
problem med styckeindelningen (”De vet att det är en av mina käpphäs-
tar!”). Men vissa feltyper återkommer: ”Sådant som de/dem är svårt. Att 
de inte får skriva dom vet de.”

I vissa fall föredrar Barbro muntlig kommentar, exempelvis när det gäl-
ler ”pratighet” eller att ”sortera tankar”. Hon ser en av orsakerna till såda-
na problem i elevernas arbetssätt: ”Vissa elever skriver direkt vid datorn. 
Efterhand, efter tre år, förstår de att de måste strukturera. Speciellt när 
läraren i journalistik, som är man, ger samma kommentar!”

Det förekommer att elever väljer att inte ändra individuella stildrag. 
Barbro nämner exemplen huru och ty. Men vanligtvis bearbetar elever-
na sina texter och gör föreslagna ändringar. Barbro uppfattar drivkraften 
som en önskan att höja betyget, ”att skriva som läraren vill. Det är lite 
läskigt!”

En stor del av Christians textkommentarer är datorskrivna och tydligt 
strukturerade. Christian kopplar samman effekten hos kommentarerna 
med formen: ”Jag tror också att de strukturerade, datorskrivna kommen-
tarerna läses mer noggrant än de handskrivna. Jag häftar fast de struktu-
rerade kommentarerna i texten. För eleverna känns de som ett enda stort 
betyg, medan de långa, handskrivna kommentarerna känns mer som ett 
litet brev som kanske var trevligt, men så var det inte mycket mer …”. Chris-
tians grundsyn är att kommentarer ger effekt. De ger störst effekt under 
skrivprocessen, och muntlig kommentar har större effekt än skriftlig. I 
likhet med Barbro ser han tiden som en nyckelfaktor: ”Det finns en viss 
fördröjning – tre texter! Tredje gången går det fram!”

5.1.5.3 Kommentarer i klass
Vid sidan av individuella kommentarer ger Anita, Barbro och Christian 
också kommentarer i hel- eller halvklass till frågor som aktualiserats av 
skrivuppgiften. Mest uppskattas arbetsformen av Christian, som ser den 
som ”den smidigaste formen av feedback på utkast”. Metoden kräver 
konkretion och exemplifiering: ”A och O för att denna form ska få någon 
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effekt är att man visar konkreta exempel som är hämtade från elevernas 
texter, exempelvis s.k. guldmeningar. Utan en sådan konkretisering tror 
jag inte att elever utvecklas alls.”

Både Anita och Barbro framhåller de positiva effekterna av att visa på 
goda sidor hos texter, vare sig det sker i skrift eller i form av högläsning 
av texter. Anita talar om att fordonseleverna ”blir stolta över att se sina 
produkters goda sidor visade för andra” och stimuleras till fortsatt skri-
vande. Barbro nämner dessutom en ökad kritisk hållning och större själv-
kritik hos eleverna. Också frågan om vad som konstituerar en bra text 
kan aktualiseras av diskussionerna i klassen, liksom generella problem av 
mer ytspråklig art. (”Styckeindelning! Att det ska vara så svårt!”)

5.1.5.4 Beröm
Beröm är viktigt och beröm har effekt. Anita, Barbro och Christian är 
eniga om vikten av uppmuntran och positiv respons under skrivproces-
sen. De säger alla att de berömmer starka sidor såväl i utkast som i färdi-
ga texter. Anita gör det alltid, och en effekt hon pekar på innebär framför 
allt en ökad tilltro hos eleverna till den egna skrivförmågan.

I Anitas, Barbros och Christians uppfattning av berömmets effekt finns 
tydliga kopplingar till deras mål med skrivundervisningen. Medan Anita 
talar om att beröm ökar självförtroendet, och får eleven att våga skriva 
trots att det tidigare kan ha varit förknippat med stora svårigheter hand-
lar det för Christian om ”elevens eller skribentens framtida skrivande”. 
Christian ställer också ett villkor – effekten av beröm är stor ”om man 
verkligen menar vad man säger eller skriver”. Barbros önskan att elever-
na ska utveckla sina starka sidor kan anas i hennes syn på effekten av 
beröm: ”Ofta, och då menar jag ofta, slipas ojämnheterna bort och det 
starka och positiva framhävs och förstärks.”

5.1.6 Betyg och bedömning
Att bedöma och sätta betyg är en oundviklig och ofta problematisk del 
av lärarnas arbete med elevernas texter. Anita, Barbro och Christian har 
olika sätt att närma sig problemet. De är eniga om en sak: eleverna vill 
ha betyg, helst på varje text. Här är det ingen skillnad mellan fordons-
elever och samhälls- eller naturvetarelever. Anita konstaterar: ”Eleverna 
vill se resultat. De vill helst ha små korta uppgifter som de klarar av och 
kan sätta in i pärmen: Det har jag gjort och det har jag gjort och avklarat 
och bock i kanten!” Christian rapporterar liknande erfarenheter – elever-
na vill helst att läraren ska betygsätta ”minsta lilla referat eller dikt”. Att 
detta är ogenomförbart förstår Christians elever dock småningom.

Alla texter betygsätts alltså inte. Men kravet att läraren ska fungera 
som mottagare av texterna är oeftergivligt också i naturvetarklassen: 
”Treorna har förstått att man inte kan betygsätta allt. Men de vill att 
läraren ska läsa allt!” Både Anita och Barbro uppger dock att de betyg-
sätter alla färdiga texter. På Fordonsprogrammet handlar det oftast om 
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G eller IG, liksom på Hotell- och restaurangprogrammet. Högre betyg 
är sällsynta – Anita har dock en gång gett MVG i svenska till en pojke i 
årskurs ett. (”Han blev sedan flygtekniker!”) Barbro ser en motsättning 
mellan sin strävan att skapa ”ett tryggt och mysigt klimat” på Hotell- och 
restaurangprogrammet och att upprätthålla betygskraven: ”Om jag sän-
ker kraven så urvattnas kursen. Det blir en balansgång. Och jag måste er-
bjuda också svårare uppgifter som kan ge VG.”

I princip är det den färdiga texten som bedöms och betygsätts. Kom-
mentarerna till utkasten ska inte uppfattas som betygsättning. Barbro 
skriver visserligen ett ”OK” ibland, men vill inte kalla det betyg: ”Jag är 
väldigt förtjust i plustecken! Om en text eller ett textutkast är bra, vi-
sar god potential, då plussar jag. I övrigt sätter jag inga betyg på ett ut-
kast – möjligen ett OK.” Christian särskiljer två olika situationer: ”När 
jag säger till eleverna att ett utkast är ett utkast betygsätter eller bedö-
mer jag det aldrig. Däremot har det hänt att jag har behandlat en text 
som ett utkast, trots att eleven anser att den är färdig. Exempelvis om 
eleven lämnar in en uppsats som jag bedömt med VG+ och jag vet att 
den kan bli en MVG-text med ett par enkla justeringar, då kan jag säga 
till eleven att han/hon får se sin text som ett utkast och därmed korri-
gera upp texten till en slutgiltig version.” Detta gör Christian endast i 
fall som står och väger mellan två betyg, men han tycker att man alltid 
borde tillämpa metoden. Hindret är det vanliga: ”tiden finns inte”. Ef-
fekten av att låta en elev ”korrigera upp” texten ser Christian som stor: 
”Eleven glömmer det aldrig.” Christian efterlyser alltså tid för att kunna 
låta eleverna bearbeta sina texter kontinuerligt, dvs. konsekvent kunna 
tillämpa portföljmetoden.

Vilken blir då effekten av betygsättningen i normalfallet? Anita är ore-
serverat positiv – det är ”skönt för eleven att se resultat av sitt arbete”. 
Christian ställer konkreta krav: ”För att få betygsättandet att bli en posi-
tiv del av elevens utveckling som skribent måste betyget åtföljas av nå-
gonting som dels motiverar betyget och dels visar vad som krävs för att 
eleven ska få ett högre betyg nästa gång. Eleven ska dessutom ha vetat 
om hur betygen sätts innan han skrev den aktuella texten.”

5.1.7 Skriva – när, var och hur mycket?
Antalet skrivuppgifter skiljer sig mellan de olika programmen. Under 
Svenska B skriver Anitas elever 4 uppgifter, alltså en per termin. Av dem 
är en det nationella provet. Det förekommer också skrivuppgifter som 
är knutna till litteraturstudierna. Ofta handlar det om att svara på frå-
gor och ”använda egna ord”. Barbros elever på det samhällsvetenskapliga 
programmet skriver mellan 6 och 8 uppgifter. Hotell- och restaurang-
eleverna skriver lika många, men deras skrivuppgifter är mindre omfat-
tande. Christians naturvetarelever skriver 8 större uppgifter, två per ter-
min. Dessutom kan det tillkomma mindre skrivuppgifter ”som kan ut-
vecklas till någonting större”. Att Christian undervisar också i historia 
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gör det möjligt att ”göra riktigt stora saker” i klassen.
Frågan om var skrivandet rent fysiskt ska genomföras har inget enkelt 

svar. Internets tillkomst har komplicerat valet – det är inte längre självfal-
let att eleverna får skriva hela texter hemma. Anita är den som ser minst 
problem med Internet: ”De här eleverna knycker inte texter på Internet. 
Det skulle jag märka med en gång.” Anitas elever förbereder skrivupp-
gifterna hemma men själva skrivandet sker oftast under lektionerna. Vis-
sa uppgifter, som recensioner, skrivs dock hemma. För Barbros elever är 
förhållandet det omvända – nästan alla texter skrivs hemma. Barbro vill 
inte använda lektionstid till skrivande, och eleverna tycker att det är job-
bigt att skriva i klass. Arbetssättet innebär dock problem: eleverna ”häm-
tar texter från Internet eller får hjälp av kompisar eller föräldrar”. Barbro 
har motvilligt tvingats inse vidden av problemet: ”Först trodde jag det 
inte, men det märktes till slut. Alla svensklärare på skolan har uppmärk-
sammat detta. Recensioner är exempelvis lätta att hämta på Internet.”

På gymnasieskolan där Christian arbetar finns det inskrivet i de lokala 
betygskriterierna att texter som skrivits endast hemma inte ska betygsät-
tas. Följaktligen skriver eleverna ganska mycket under lektionstid. Chris-
tian väljer arbetsmetoder för att undvika diskussionen kring Internet: 
”De sitter första gången kanske en timme, jag samlar in och kollar vad de 
skriver om, sedan skriver de kanske en timme till och sedan kan de fort-
sätta hemma.” Också valet av uppgifter har betydelse. Christian väljer 
gärna ”lite speciella uppgifter som jag tror inte finns på nätet”. 

Salskrivningar används varken av Anita eller Barbro. Men de ser båda 
behovet av sådana mer formella skrivsituationer som förberedelse för 
det nationella provet. Christians elever har under Svenska A en större 
salskrivning.

Att skriva loggbok skiljer sig från annat skrivande i skolan, både ur lä-
rar- och elevsynvinkel. Anita och Barbro, men inte Christian, använder 
denna typ av kommunikation i några klasser. Anita talar om ”ett mycket 
bra sätt att lära känna eleverna”, som i loggboken skriver bara om per-
sonliga saker. Men metoden innebär en ytterligare arbetsbelastning som 
har medfört att Anita ligger efter med andra arbetsuppgifter. Barbro kom 
i kontakt med loggskrivandet genom en lärarkandidat. Hon har numera 
minskat kommentarskrivandet: ”Först var det arbetsamt; jag skrev långa 
kommentarer. Nu har jag minskat på det. Jag läser, skriver någon kort 
kommentar och tar ibland upp en diskussion i klassen. På Hotell- och 
restaurangprogrammet fungerar loggboken närmast som arbetsbok.”

5.1.8 Ett underbart jobb!
Det är roligt att vara svensklärare, trots arbetsbördan. Och ämnet är vik-
tigt. Om detta råder det en grundläggande enighet mellan Anita, Bar-
bro och Christian, även om de arbetar under mycket olika villkor. Men 
de yttre förutsättningarna för arbetet måste förbättras. Med Anitas ord: 
”Svenskan är viktig! Vi lärare måste få tid att rätta och rationellt kom-
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mentera elevernas texter. Det är viktigt att ’frökens ögon’ ser deras tex-
ter. Det går inte att komma undan! Och det är ju roligt att läsa vad 
eleverna skriver. Att vara svensklärare är ett underbart jobb!”

5.2 Elevintervjuer – att läsa, skriva och ta till sig 
textkommentar
Hur ser klassrumsverkligheten ut sedd med elevernas ögon? Uppfattar 
eleverna skrivundervisningen på samma sätt som lärarna? I Anitas, Bar-
bros och Christians klasser har jag intervjuat sammanlagt sex elever, två 
i varje klass. Eleverna har också, i likhet med lärarna, fått fylla i ett frå-
geformulär (se bilaga 2).

Andreas och Arvid – Fordonsprogrammet
Andreas och Arvid 6 i Anitas fordonsklass uppfattar sig inte som läsande 
eller skrivande personer. De läser och skriver knappast någonting utan-
för skolan, även om Arvid ser behovet av skrivande i ett framtida yrkes-
liv. När det gäller Anitas textkommentarer uppger de båda att de läser 
dem. Andreas formulerar sig med en viss försiktighet: ”Jag läser väl ige-
nom dem, så att man förstår vad hon menar.” Arvid är mer bestämd: ”Ja, 
jag läser dem. De är ju det viktigaste i texten, det går före min egen in-
sats. Man får veta vad som är rätt och fel. Utan kommentarer är det ju 
meningslöst. Om det är bra blir man glad.”

Från att läsa kommentarerna till att dels göra ändringar i texten, dels 
komma ihåg lärarpåpekanden kan steget vara långt. Andreas är inte säker 
på att han bearbetar sin text med hjälp av Anitas kommentarer eller att 
han minns påpekandena: ”Ofta kan det väl sitta kvar. Men det är väl möj-
ligt att man gör samma fel igen.” Arvid ser tiden som ett problem – han 
minns kommentarer om det inte går lång tid mellan skrivtillfällena: ”An-
nars glömmer jag nog.” När det gäller mängden kommentarer är Andreas 
nöjd: ”Det är fullt tillräckligt som det är.”

Birger och Birgitta – Samhällsvetenskapsprogrammet
För Birger och Birgitta på det samhällsvetenskapliga programmet ut-
gör läsandet och skrivandet en viktig del av tillvaron. Båda läser mycket 
skönlitteratur men också facklitteratur och tidskrifter. De skriver inom 
skiftande genrer också utanför skolan – Birger nämner intervjuer i en In-
ternettidning och skönlitterära texter, Birgitta dagbok och brev. De upp-
skattar att få kommentarer till texterna. Birger nämner uttryckligen den 
motivationsskapande effekten: ”Det är bra med kommentarer. Det är 
lätt att man fastnar annars. Kommentarerna gör att det känns menings-
fullt att lämna in skoluppgifter.”

Samhällseleverna markerar, liksom fordonseleverna, att det finns en skill-
nad mellan att läsa kommentarerna och att integrera dem i sitt eget skri-
vande. Men de skäl som Birger och Birgitta anger skiljer sig från Andreas 

6 Andreas och Arvid 
heter i verkligheten 
något annat, liksom 
Birger och Birgitta i 
Barbros klass och Carl 
och Carolina i Christi-
ans klass. Också andra 
elever som nämns i 
lärarnas kommentarer 
har fingerade namn.
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och Arvids. Birger förutsätter ett primärt intresse för skrivande: ”På vår 
linje är vi intresserade av skrivande.” Att göra ändringar bara för att följa 
skolans och lärarens normer (med Arvids ord: få veta ”vad som är rätt 
och fel”) är inte aktuellt. Birger säger visserligen att han ändrar ”stavfel 
och uppenbara saker” men han tillägger: ”Men ibland håller man inte 
med! Eventuellt rådfrågar man någon, och ber någon kolla på texten.”

Lärarauktoriteten ifrågasätts i flera sammanhang, inte bara när det gäl-
ler textkommentarer. Både Birgitta och Birger kommenterar spontant 
skolans roll i deras skrivutveckling. Birger utvecklar sitt skrivande ge-
nom att ”se på modeller” och inte genom undervisningen i skolan. Han 
lär sig då ”vilket slags språk som passar.” Birgitta, som ”skriver mycket 
på känsla” nämner inte genrer och modelltexter. Hon pekar på en helt 
annan auktoritet: ”Det mesta jag har lärt mig har jag lärt mig hemma.” 
Båda skulle kunna tänka sig fler lärarkommentarer till sina texter. Birger 
skulle kunna tänka sig ”en kommentar per mening. Men det måste vara 
meningsfulla kommentarer. Barbro är bra på det!”

Carl och Carolina – Naturvetenskapsprogrammet
Också för naturvetareleverna Carl och Carolina är läsandet viktigt. Skri-
vande utanför skolan är aktuellt för Carolina, som skriver dagbok och brev, 
men däremot inte för Carl. Carolina ser läsandet som en del av sin bild-
ningsgång, visserligen tidsmässigt trängd av övriga studier: ”Jag läser mest 
nyare skönlitteratur. Men jag skulle läsa mer om jag hade tid. Jag läser 
mest under loven – under terminerna hinner man inte. Vissa böcker hör 
till allmänbildningen att läsa! Det finns också mycket ny litteratur på sko-
lan.” Också Carl, som liksom Carolina klagar över tidsbrist, gör ett med-
vetet litteraturval. Han försöker gå över till ”böcker som ger något i stäl-
let för att bara vara roliga” och nämner t.ex. Jan Fridegård.

När det gäller textkommentarer är både Carl och Carolina inställda på 
uppmärksam kommunikation med Christian. Enligt Carl ger Christian 
”mest feedback av lärarna” och Carl läser hans kommentarer ”mer nog-
grant än de flesta andra lärarnas”. Carolina sparar alla sina texter och ser på 
Christians kommentarer. Hon är noga med att ändra sådant som han på-
pekat: ”Satsradning till exempel. Jag ser efter hur Christian rättade min me-
ning förra gången. Annars får jag kommentarer: Det här har jag påpekat 
förut!” Också Carl gör ändringar i sina texter enligt Christians kommen-
tarer: ”Allt fastnar inte. Men när man suttit och ändrat då minns man.” 

Varken Carl eller Carolina ifrågasätter lärarauktoriteten eller skolans 
betydelse för deras skrivande. De har däremot synpunkter på mängden 
lärarkommentarer och kommentarernas funktion. Enligt Carl får han 
ibland ”väldigt mycket kommentarer på en text” vilket är positivt. Men 
han ser inget behov av ytterligare kommentarer: ”Det räcker som det är.” 
Carolina uppfattar kommentarerna som ett sätt att få veta ”hur man lig-
ger till” i ett betygsinriktat gymnasium: ”Man vill ju prestera det bästa för 
att få högt betyg.”
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5.2.1 Skilda världar? Elevernas och lärarnas uppfattning om 
textkommentar
I vilken utsträckning är elever och lärare i de tre klasserna eniga i sin syn 
på olika typer av textkommentar? Det formulär som besvarades av både 
elever och lärare ger möjlighet att belysa eventuella skillnader i upp-
fattning. Formulärfrågorna gällde främst olika typer av kommentarer till 
såväl utkast som färdiga texter: muntlig och skriftlig kommentar, kom-
mentar till starka och svaga sidor, bedömning och betygsättning, kamrat-
respons och kommentar i klass. Frågorna är inspirerade av den i avsnitt 
4.7 nämnda storskaliga amerikanska undersökningen om lärarrespons 
(Freedman S. 1987).

Som man kan vänta sig råder ingen fullständig överensstämmelse mel-
lan elevernas syn på i vilken utsträckning lärarna använder olika typer av 
textkommentar och lärarnas uppfattning av hur de själva arbetar. Anitas 
elever säger t.ex. att de ofta får personlig muntlig textkommentar medan 
Anita anser att hon endast sällan ger sådan kommentar.7 För Christians 
elever är förhållandet det omvända: Carl och Carolina uppger att de säl-
lan får personliga muntliga kommentarer, Christian att han ofta ger så-
dana kommentarer. Barbro och hennes elever skiljer sig åt framför allt i 
synen på hur textutkast behandlas. Eleverna uppfattar genomgående att 
de får mindre kommentarer än Barbro anser att hon ger. (Birgittas kom-
mentar ger kanske en del av förklaringen: ”Vi har inte så mycket utkast-
system i vår klass.”)

Den mest påfallande oenigheten mellan lärare och elever råder i frå-
ga om synen på kamratbearbetning. Framför allt gäller detta Barbro och 
Christian och deras elever – Anitas tvekan inför metoden har sin motsva-
righet i Andreas och Arvids inställning. Arvid tycker visserligen att kam-
ratrespons har positiva sidor: ”Det är kul – om det är bra.” Men arbetssät-
tet hjälper honom inte i hans letande efter nycklar till vad som är ”rätt” 
och ”fel”, och därför är han tveksam. Hans tvekan gäller framför allt att 
ge kommentarer: ”Jag vill helst veta hur jag själv skriver.”

Arvids försiktiga tvekan är hos Birger, Birgitta, Carl och Carolina ersatt 
av ett klart avståndstagande. Huvudskälet är en misstro mot kamraterna 
som kommentargivare – det är ju läraren som förvaltar normsystemet, 
och som värderar och betygsätter texterna. Birger är kategoriskt fördö-
mande: ”Jag tycker det är jättejobbigt. Dels att ge kritik och dels att få 
kritik som ofta är obefogad på ganska personliga texter.” Också Birgitta 
uttrycker tveksamhet inför att ge respons, men av andra skäl: ”Jag tyck-
er det är svårt att ge respons. Till exempel om man känner någon så är 
det svårt att säga något negativt.” Om valet står mellan kamrat- och lä-
rarauktoriteten väljer Birgitta läraren, beroende på att Birgitta ”ofta vet 
bäst själv och då litar på läraren mer”. Hon markerar också i sin rang-
ordning av olika typer av respons att hon inte tycker sig ha någon nytta 
av kamraternas kommentarer – hon placerar kamratbearbetningen sist 
av fem alternativ. Betygens och vänskapsrelationernas betydelse framgår 

7 Man kan spekulera i 
om det allmänna kom-
munikationsinriktade 
klimatet i klassen har 
inverkat på elevernas 
uppfattning.
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klart också av Carolinas kommentar: ”Man vågar ofta inte kritisera sina 
vänner. Och om man vill ha ett högt betyg ger [kamratbearbetning] inte 
lika mycket.” En något mer positiv inställning har Carl, som ser kamrat-
bearbetning som något ”ganska bra”, även om kommentarerna ofta inte 
blir ”så objektiva”.8 

Man skulle kanske kunna vänta sig att elevernas negativa inställning 
till kamratbearbetning skulle motsvaras av en upplevelse av att arbets-
sättet är vanligt i undervisningen. Så är dock inte fallet. Barbros och 
Christians elever tycker att metoden förekommer sällan, medan lärarna 
tvärtom säger att de ofta låter eleverna kommentera varandras texter. 
Lärarna och de intervjuade eleverna har alltså motsatt uppfattning om 
kamratbearbetning i skrivundervisningen både när det gäller metodens 
vanlighet och dess användbarhet. Christians positiva bild av elever som 
”vågar säga vad de tycker – utan att bli elaka – på ett sätt som kamraterna 
tar till sig” bekräftas inte av Carl och Carolina. Snarare är det Barbros tal 
om ett ”initialt motstånd” som ungefär motsvarar elevernas ståndpunkt.

Liknande skillnader i värderingen av elevrespons rapporteras från an-
dra undersökningar (se Freedman S. 1987 s. 158). Det är tydligt att olik-
heterna i lärares och elevers villkor i klassrummet leder till olikheter 
också i synen på och värderingen av denna typ av respons. Det finns dock 
sidor av skrivundervisningen där det är likheten mer än skillnaden mel-
lan elevernas och lärarnas uppfattning som faller i ögonen. I avsnitt 4.6 
och 5.1.5.4 har jag belyst lärarnas mycket positiva syn på berömmet och 
dess effekter. Här håller eleverna med. De uppskattar berömmet, och de 
är också eniga med sina lärare om att beröm är vanligt. ”Roligt” och ”su-
veränt” är några av kommentarerna. Andreas nöjer sig med att konsta-
tera att det är ”kul att veta om man har gjort bra ifrån sig”, medan både 
Birger, Birgitta och Carl dessutom pekar på berömmets motiverande ef-
fekt. Birger talar om ökat självförtroende och Carl om inspiration: ”Be-
röm inspirerar, och när man känner att man gör framsteg är det lättare 
att gå vidare.”

5.2.2 Det viktigaste med skrivundervisningen
Finns det någon överensstämmelse mellan elevernas uppfattning om vad 
som är viktigast med skrivundervisningen och lärarnas beskrivning av 
målen för undervisningen?

Det ökade självförtroende som Anita ser som det viktigaste målet skul-
le ur elevsynpunkt kanske snarast beskrivas i termer av olika slags färdig-
heter. Men Andreas och Arvid är försiktiga i sina formuleringar, och in-
skränker sina förhoppningar om ökad skrivkompetens till att det är vik-
tigt att få veta ”hur man ska göra” och ”vad man har gjort för fel” och att 
man ”förstår vad man ska göra så man har möjligheten att göra så gott 
man kan”.

För Andreas och Arvid hör skrivandet hemma i skolan, och det är sko-
lan och läraren som sätter normerna. Birger och Birgitta betonar andra 

8 Man kan lägga mär-
ke till att det är Bir-
gitta och Carolina 
som tar upp frågan 
om vänskapsrelationer 
och svårigheten att ge 
kommentarer som kan 
uppfattas negativt av 
vännerna. Birger och 
Carl däremot formu-
lerar ett klart missnöje 
med att själva få kom-
mentarer som de upp-
fattar som obefogade 
eller mindre objektiva. 
Den intressanta frå-
gan om responsgrup-
per och kön diskuteras 
ingående i Løkensgard 
Hoel (1995 s. 713 ff.).
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sidor av skrivandet. Birger talar om att ”utveckla skicklighet och lust att 
skriva” och Birgitta framhäver vikten av att ”kunna rikta informationen 
till olika målgrupper”. Skicklighet, lust och mottagaranpassning har sin 
motsvarighet i Barbros önskan att eleverna ska kunna ”uttryck sig och 
argumentera” och ”utveckla sin egen skrivförmåga och skrivlust”. En ut-
talad strävan efter att utveckla skrivkompetensen är alltså gemensam för 
Barbro och hennes elever.

Carl och Carolina talar, liksom Birger och Birgitta, om ”vikten av att 
kunna formulera sig i olika typer av text”. Men de kopplar dessutom 
samman skrivkompetens med vuxenlivets krav – Carl påpekar att man 
måste ”kunna få fram viktiga fakta på ett papper” eftersom det är ”A och 
O när man ska söka jobb eller ansöka om något”. Och Carolina talar om 
att hon när hon går ut gymnasiet vill ha ”ett korrekt och brett ordförråd” 
och kunna formulera sig skriftligt ”som en vuxen människa”. Överens-
stämmelsen med Christians tankar om social kompetens och skrivandet 
som ”en del av det verkliga livet” är påfallande.

5.2.3 Svenskan och grammatiken
Inställningen till Svenska B, och till svenskämnet i allmänhet, skiljer sig 
mycket mellan eleverna på de olika programmen. Andreas på Fordons-
programmet har en negativ grundinställning till Svenska B: ”Det är inget 
favoritämne. Det är jobbigt att skriva recensionsuppgifter. Och att läsa 
böcker.” Han ifrågasätter också delar av kursens innehåll: ”Jag vill inte 
lära mig om Shakespeare och om hur det var för hur länge sedan som 
helst.” Arvid håller med om kritiken av litteraturdelen av ämnet: ”Varför 
är det så mycket litteraturhistoria? Det är inte så svårt, men det borde 
finnas annat som är viktigare.”

Varken Birger och Birgitta eller Carl och Carolina uttrycker några lik-
nande negativa känslor inför svenskämnet. Birger anser visserligen att 
Svenska B kan vara ”lite svårt att få grepp om”, men han ser också po-
sitiva sidor, exempelvis arbetsformen med många projekt. Och Birgitta 
karakteriserar Svenska B som ”ganska kul”.

Mest entusiastiska är Carl och Carolina. Carl uppskattar framför allt 
inslagen av analys i Svenska B och kommenterar också den skillnad han 
uppfattar mellan högstadiet och gymnasiet: ”Svenska har ändrat sig från 
att vara ett tråkigt ämne i högstadiet till ett roligt i gymnasiet. Jag har 
fördjupat mig och kommit framåt. Jag förstår vikten av att kunna ut-
trycka sig i tal och skrift. Svenska är ingen tung lektion att gå till!” Caro-
lina läser både Svenska B och Svenska C: ”Svenska är det roligaste äm-
net. Det beror på läraren. I högstadiet trodde jag inte att jag skulle välja 
till en svenskkurs [Svenska C]!”
När Arvid ifrågasätter innehållet i svenskämnet ställer han samtidigt en 
konkret fråga: Var är grammatiken? Hans förväntningar på svenskämnet 
innefattar inte minst grammatik, och även om han är lättad över att slip-
pa grammatiken misstänker han att han går miste om väsentlig kunskap: 
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”Det är konstigt att det inte varit så mycket grammatik. Skönt. Men jag 
trodde att det skulle vara mer grammatik. Det är mest behov av det”. Ar-
vids föreställning bottnar i minnen från högstadiet: ”I högstadiet hade vi 
massor av grammatik och i nian sa läraren att det skulle bli ännu mer i 
gymnasiet.” Birger delar Arvids respekt för grammatiken. Han motiverar 
behovet av grammatikstudier med grammatikens roll som metaspråk: 
”Man skulle tekniskt behärska språket. Om vikarien till exempel säger 
’adverbial’ …” 9

Svenskan i gymnasiet liknar alltså inte till alla delar elevernas föreställ-
ning om det ideala svenskämnet. Litteraturläsning, analys och skrivan-
de väcker reaktioner av uppskattning eller avståndstagande. De starkas-
te känslorna uppväcks av den frånvarande grammatiken – från Birgers 
”grammatik – det saknar jag” till Birgittas ”grammatiken, den slänger jag 
ut med huvudet före!”. I sin syn på skrivande och på svenskämnet i stort 
skiljer sig eleverna på de olika programmen så mycket från varandra att 
det är motiverat att tala om olika skrivkulturer (se t.ex. Nyström 2000 s. 
235). Skillnaderna uppstår och upprätthålls i samspelet mellan lärarnas 
och elevernas mål och förväntningar och samhällsförhållanden som var-
ken elever eller lärare direkt kan påverka. Föreställningen om ett enda 
svenskämne, med gemensamma betygskriterier, förefaller inte ha förank-
ring i verkligheten.

9 Reaktioner som lik-
nar Birgers och Ar-
vids rapporteras också 
i en klassrumsstudie 
av lärares och elevers 
syn på svenskämnet 
(Malmgren 1992).
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6 Vad kommenterar lärarna?

I intervjuerna uttrycker Anita, Barbro och Christian en grundläggande 
enighet om att respons från läraren sida är en väsentlig del av skrivunder-
visningen. De har också en klar uppfattning om hur de själva går till väga 
och viken typ av respons de prioriterar. Jag ska i det följande diskutera lä-
rarnas faktiska kommentarer. Stämmer lärarnas bild av sig själva överens 
med den bild de skrivna kommentarerna ger? Avspeglar kommentarerna 
lärarnas mål med skrivundervisningen? Man kan t.ex. vänta sig att Anita 
prioriterar innehållskommentarer och personlighetsutvecklande strate-
gier i fordonsklassen och att Barbros strävan efter att utveckla elevernas 
skrivförmåga och skrivlust kan avläsas i kommentarerna. Också Chris-
tians önskan att ”strukturera upp texttyper” och förbereda eleverna för 
universitetsstudier kan förväntas sätta spår i hans textkommentarer.

I min undersökning räknar och kategoriserar jag alla de kommentarer 
lärarna gör, från understrykningar och pilar till påpekanden om innehål-
let. Jag ställer tre frågor till den samlade mängden kommentarer: Vad 
kommenterar lärarna? Hur är kommentaren utformad? Var i texten 
finns kommentaren? Vad-kommentarerna grupperas i 10 kategorier:

 
1. Kommentarer till textens yta
2. Kommentarer till grammatik- och konstruktionsproblem
3. Kommentarer till ordval och stil
4. Kommentarer till textstruktur
5. Kommentarer till genre
6. Kommentarer till språkbehandling och textkvalitet
7. Kommentarer till läsbarhet, läsvärde och effekt
8. Kommentarer till perspektiv
9. Kommentarer till innehåll
10. Metakommentarer, personliga kommentarer

En utförligare beskrivning av de 10 kategorierna och av hur jag gått till 
väga finns i kapitel 3.
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Figur 1. Vad kommenterar Anita, Barbro och Christian? 10 kommentarkatego-
rier. Antal förekomster per 1000 ord elevtext.
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1 95432

1 = yta
2 = grammatik, konstruktion
3 = ordval
4 = textstruktur
5 = genre
9 = innehåll

Sammanställningen av lärarnas samtliga kommentarer i figur 1 visar att 
de allra flesta kommentarerna för alla lärarnas del gäller textens yta. Det 
näst största sammanlagda antalet kommentarer gäller textens innehåll. 
Sedan följer grammatik- och konstruktionsproblem, ordval och text-
struktur. Om man ser på de enskilda lärarna blir bilden mer växlande. 
För tydlighetens skull redovisar jag också de mest frekventa kategorier-
na separat för varje lärare, med tillägg av kategorin genrekommentarer. 
Figur 2 a, 2 b och 2 c visar alltså antalet kommentarer till kategorier-
na textyta, grammatik- och konstruktionsproblem, ordval, textstruktur, 
genre och innehåll hos Anita, Barbro och Christian.

Figur 2 a. Vad kommenterar Anita? 6 kommentarkategorier. Antal förekomster 
per 1000 ord elevtext.
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Figur 2 b. Vad kommenterar Barbro? 6 kommentarkategorier. Antal förekomster 
per 1000 ord elevtext.

Figur 2 c. Vad kommenterar Christian? 6 kommentarkategorier. Antal förekom-
ster per 1000 ord elevtext.
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1 = yta
2 = grammatik, konstruktion
3 = ordval
4 = textstruktur
5 = genre
9 = innehåll
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1 = yta
2 = grammatik, konstruktion
3 = ordval
4 = textstruktur
5 = genre
9 = innehåll

Lärarnas kommentarprofiler skiljer sig alltså åt på väsentliga punkter:

Anita Barbro Christian
yta yta yta
struktur ordval innehåll
innehåll gram., konstr. genre
gram., konstr. struktur gram., konstr.
ordval innehåll ordval
genre genre struktur

Anita kommenterar främst struktur och innehåll i fordonsklassens texter 
medan ordvals- och genrekommentarer inte är lika vanliga. För Barbro 
gäller det omvända – hon koncentrerar sig på ordval och på grammatik- 
och konstruktionsproblem, alltså kommentarer till formuleringsfrågor. 
Genreanknutna kommentarer är ovanliga hos Barbro. Christian däremot 
prioriterar innehålls- och genrekommentarer.

De sex kategorierna ovan kan diskuteras också med utgångspunkt i 
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begreppsparet form – innehåll. Form- och innehållskategorier står inte i 
någon entydig motsatsställning till varandra utan påverkar varandra i ett 
intrikat samspel. När Anitas, Barbros och Christians elever bryter mot 
standardspråkets formkrav, exempelvis genom att särskriva sammansat-
ta ord, lämna bort skiljetecken eller rada huvudsatser efter varandra kan 
detta ha följder också för läsarens uppfattning av innehållet. Och brott 
mot de formkrav som brukar ställas på vetenskapliga texter – eller texter 
där skribenten övar sig i genren – påverkar också de läsarens uppfattning 
av skrivsituationen som helhet. T.o.m. enkla felskrivningar kan ibland 
leda till missuppfattningar. Man kan också räkna med att genreförvänt-
ningar, exempelvis på utredande texter som naturvetarklassens ”Lilla 
specialarbetet”, är starkt styrande både för innehållet och för formen.

Synen på form och innehåll som motsatta, avgränsningsbara kategorier 
har dock stöd i en vida spridd språksyn. I lärarnas textkommentarer kan 
en sådan uppfattning underbyggas av okomplicerade ytterlighetsfall där 
anmärkningen gäller enkla ytspråkliga fenomen som bortfall av bokstä-
ver eller utförliga, explicit innehållsinriktade kommentarer. Av de kate-
gorier jag särskiljer är några klart formorienterade. Det gäller naturligt-
vis främst kommentarerna till textens yta (kategori 1) men också i stor 
utsträckning kommentarerna till grammatik- och konstruktionsproblem 
(kategori 2). Entydigt innehållsorienterade kommentarer finns, förutom 
i kategori 9, också i kategori 4 (textstruktur).

Även om innehåll och form är problematiska begrepp säger de nå-
got om faktiska skillnader mellan lärarnas sätt att kommentera texter. 
De avspeglar också lärarnas egen uppfattning – Anita talar ju t.ex. om 
att hon kommenterar ”innehåll före språk”. Ett grovt mått på förhållan-
det mellan innehålls- och formkommentarer får man om man dividerar 
summan av kategorierna 1 och 2 (yta + grammatik- och konstruktions-
problem) med summan av kategorierna 4 och 9 (textstruktur + inne-
håll). En sådan form–innehållskvot är för Anita 1,1, för Barbro 3,1 och 
för Christian 1,7. 

Av de tre lärarna är det således Anita som har den största andelen inne-
hållskommentarer. Hennes egen uppfattning visar sig alltså vara i stort 
sett korrekt. Hon kommenterar visserligen inte innehåll oftare än form 
men det råder en ungefärlig jämvikt mellan kommentartyperna. Barbro 
representerar ett motsatt förhållningssätt – hennes kommentarer är be-
tydligt mer forminriktade. Christian intar en mellanställning, men också 
han ger fler form- än innehållskommentarer.

Den olikhet mellan lärarna som visar sig t.ex. i fokuseringen på form 
eller innehåll kan förklaras på många sätt. Lärarnas mål med skrivunder-
visningen är självfallet av betydelse. Anitas önskan att öka sina elevers 
självförtroende uppfylls troligen bättre genom en dialog kring texternas 
innehåll än genom påpekanden om formfrågor. Och Christians tankar 
om att ha ”siktet inställt på universitet” medför rimligen att också ett 
stort antal formfrågor måste uppmärksammas. När det gäller Barbro kan 
en del av förklaringen till de höga siffrorna för formkommentarer ligga i 
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hennes konsekventa korrigering av den typografiska styckemarkeringen. 
(Hon talar själv om styckeindelningen som sin käpphäst.)

En annan bidragande orsak till olikheterna är genrebundna skillnader 
mellan de kommenterade texterna. När Christians elever skriver ”Lilla 
specialarbetet” leder det till många lärarkommentarer kring sådant som 
notapparat och litteraturförteckning. Och när Barbro, men inte Anita 
eller Christian, kommenterar perspektiv i texterna  (kategori 8) är det 
vad man kan vänta sig eftersom det i instruktionen till skrivuppgiften 
talas om att ”byta berättarperspektiv”. Man kan också hävda att just så-
dana genrebundna kommentarer tydliggör lärarens prioriteringar. Inom 
Svenska B finns en stor frihet för läraren att välja texttyper – det är ing-
en tillfällighet att Barbros elever skriver en novell där byte av berättar-
perspektiv är väsentligt och att Christians elever skriver ”Lilla specialar-
betet” där fakta ska redovisas i den vetenskapliga rapportens form. När 
Christian i större utsträckning än Anita eller Barbro kommenterar tex-
ternas kvalitet (kategori 6) och deras läsbarhet (kategori 7) är det dock 
knappast fråga om genrebundna olikheter utan snarare ett personligt val, 
kopplat till synen på skrivandet och målet med skrivundervisningen.

6.1 Lärarnas prioriteringar
Det sammanlagda antalet kommentarer är ett grovt mått när det gäller 
att beskriva vad de enskilda lärarna faktiskt kommenterar. Bakom siffror-
na inom varje kategori gömmer sig lärarnas skiftande prioriteringar. Vad 
väljer lärarna att kommentera och vad väljer de bort? En genomgång av 
lärarnas topplistor inom de olika kategorierna visar på stora olikheter.

6.1.1 Kommentarer till textens yta

Anita Barbro Christian
1. stavning 1. styckemarkering 1. skrivfel
2. ordformer 2. skiljetecken 2. ordformer
3. skrivfel 3. ordformer 3. skiljetecken
4. rubrik saknas 4. bortfall av ord 4. styckemarkering
5. stor/liten bokstav 5. stor/liten bokstav 5. stavning
6. skiljetecken 6. skrivfel 6. språkriktighet
7. upprepning av ord 7. upprepning av ord 7. typografi, layout

Anitas kommentarer till textens yta (kategori 1) handlar till största de-
len om stavningsfrågor. Det kan gälla klassiska svårigheter som skillna-
den mellan verk och värk eller hyperkorrekta former som varge för varje. 
Alla stavfel noteras dock inte – exempelvis bokresention har Anita (med-
vetet?) låtit bli att markera i texten.

Vid sidan av stavningsproblemen kommenterar Anita främst proble-
matiska ordformer. Egentligen finns t.ex. i formerna egenterligen, igentligen 
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och igentigen. Typografin i de oftast handskrivna texterna kommenterar 
hon däremot inte alls.

Barbros prioriteringar är entydiga. Mer än hälften av alla kommentarer 
till textens yta gäller grafisk styckemarkering och skiljeteckenbruk. Stav-
ningsproblem kommenterar hon däremot nästan aldrig.

I Christians ytkommentarer dominerar korrigeringar av skrivfel. (Han 
talar om ”slarvfel” eller ”bristande korrekturläsning”.) Han är den enda 
av lärarna som systematiskt kommenterar typografi och layout i texter-
na, och den enda som använder begreppet ”språkriktighet”.

Det låter sig sägas att skillnaderna mellan lärarna beror på olikheter i 
texterna. Barbros elever gör t.ex. få direkta stavningsfel, även om dub-
belteckning av konsonant kan vara problematisk (Han rykte till; väster-
läningar). Och att de genomarbetade texterna i Christians ”Lilla speci-
alarbetet”, med försättsblad, underrubriker, notsystem, litteraturförteck-
ning och bilder, får kommentarer också till typografi och layout är inte 
förvånande.

Huvudskälet till olikheterna ligger dock enligt min bedömning i lärar-
nas syn på vad som är viktigast. Även om man tänker sig möjligheten att 
bestämma hur den idealiska versionen av en text ser ut är det i prakti-
ken omöjligt att kommentera alla normbrott i den verkliga texten. Det 
är inte heller önskvärt – speciellt inte om målet är att höja självförtroen-
det hos en osäker eller ovan skribent. När Anita i första hand kommen-
terar stavnings- och ordformsproblem innebär det inte att t.ex. den gra-
fiska styckemarkeringen är problemfri i fordonsklassens texter. Men det 
är rimligt att se ordens form och stavning som viktigare än kommatering 
och konsekvent grafisk utformning. I texter – eller klasser – där ordfor-
mer och normenlig stavning inte utgör något problem kan det naturligt-
vis bli aktuellt med utförliga kommentarer också till sådant som layout 
och skiljeteckenbruk.

6.1.2 Kommentarer till grammatik- och konstruktionsproblem
När det gäller kommentarer till grammatik- och konstruktionsproblem i 
texterna är skillnaderna i prioritering mellan lärarna betydligt mindre än 
i fråga om ytkommentarer:

Anita Barbro Christian
1. särskrivning av 1. konstruktioner 1. särskrivning   

   sammansatta ord    av sammansatta 
        eller sammanskrivning  

      av separata ord      
2. meningsbyggnad 2. meningsbyggnad 2. meningsbyggnad
3. genus 3. ordföljd 3. konstruktioner
4. konstruktioner 4. särskrivning av   4. kongruens
    sammansatta eller 
    sammanskrivning
    av separata ord

Både Anita och Christian påpekar i stort sett alla fall av särskrivning av 
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sammansatta ord (exempelvis efter som, bensin skatten; bonde klassen, 
världs historien, Beethoven älskare). Christian noterar också samman-
skrivningar av separata ord. För Anita utgör de handskrivna texterna i for-
donsklassen en komplikation – det är inte alltid lätt att avgöra hur orden 
är avsedda att uppfattas. Barbro kommenterar inte i samma utsträckning 
normbrytande sär- eller sammanskrivning. Hon fäster sig i stället främst 
vid konstruktionsproblem och formuleringsmissar. Hon lägger exempel-
vis konsekvent till att i konstruktionen kommer (att). Kommer solen ta kål 
på honom blir alltså kommer solen att ta kål på honom.

Meningsbyggnaden kommenteras av alla lärarna. Det är inte bara pro-
blemfall av typen ”maskineriet strejkar” (Teleman 1979) som kommen-
teras. (En elev i Anitas klass skriver t.ex. ”Det pris som bensinen i grund-
pris kostar lägger regeringen på nästan det dubbla med skatt”.) Vanligare 
är påpekanden i fall där skribenten skiljer huvudsatser åt med komma-
tecken i stället för förväntade punkter, frågetecken eller utropstecken. 
Kommentarer kring meningsbyggnaden innehåller med nödvändighet 
ofta ett drag av subjektiv bedömning. ”Satsradningen” (ingen av lärarna 
använder begreppet) innebär visserligen i det offentliga skriftspråket of-
tast ett normbrott, men kan i andra sammanhang användas som ett med-
vetet stildrag.

Också bedömningen av meningslängden måste ske från subjektiva ut-
gångspunkter. Hur lång ska en mening vara för att få kommentaren ”lång 
mening”? Här handlar det snarare om en bedömning på bra–dåligt-ska-
lan än om rätt eller fel. 

Om man bortser från meningsbyggnaden berör grammatik- och kon-
struktionsfrågor språkliga nivåer som är klart normerade. Likheten mel-
lan lärarnas prioriteringar visar ju också att enigheten om vad som är 
viktigt är relativt stor. Särskrivning av sammansatta ord, vissa menings-
byggnadsproblem, genusfel, ordföljdsfel, kongruens- och konstruktions-
problem tvingar fram lärarkommentarer – valet att inte kommentera 
finns inte på samma sätt som när det gäller exempelvis layout eller skil-
jeteckenbruk.

6.1.3 Kommentarer till ordval och stil
När det gäller ordval och stil finns, i motsats till vad som gäller för gram-
matik- och konstruktionsfrågor, möjligheten att avstå från kommentar. 
Alla lärarna kommenterar visserligen ordvalet i texterna. Anita föreslår 
t.ex. att får ersätts av tjänar i då får körskolorna mer pengar och Barbro 
har invändningar mot uppmärksamhet i meningen ”Fredag lade sig fram-
för Robinsons fötter och försökte visa sin uppmärksamhet”. Men alla lä-
rarna gör inte kommentarer som kan hänföras till ett mer övergripande 
stilbegrepp eller handlar om textens ”ton”.
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Anita Barbro Christian
1. ordval, uttryck,  1. ordval, uttryck 1. ordval, uttryck
 formuleringar  formuleringar  formuleringar
2. (stil, ton)* 2. överflödiga ord  2. överflödiga ord och 
   och uttryck  uttryck
  3. (stilbrott) 3. stil, ton
  4. (stil, ton) 4. stilbrott

*Parentes innebär att det finns mycket få kommentarer av detta slag.

Det är alltså främst Anita som begränsar sina kommentarer till ordvals- 
och formuleringsfrågor. Barbro gör dessutom påpekanden om överflödi-
ga ord och uttryck. I några få fall kommenterar hon dessutom stilbrott, 
stil och ton i texterna. Christians kommentarer är jämnare fördelade 
även om de flesta också för hans del handlar om isolerade ord och for-
muleringar.

Kommentarer till enstaka ord och uttryck kan vara enkelt normerande, 
som när Barbro föreslår betyder i stället för säger i exemplet ”utredning 
under arbete vilket enligt svensk lag säger att medborgarna inte har rätt 
att ta del av en ofullständig utredning”. I många fall kan dock en ord-
valskommentar uppfattas som en implicit stilkommentar – en formule-
ring kan vara normenlig men kanske mindre väl lämpad i textsamman-
hanget. Att skilja mellan kategorierna ordval och stilbrott kan alltså vara 
problematiskt. Det är inte alltid man möter så tydliga fall som när en av 
Christians elever skriver om Axel von Fersen d.y. som vid femton års ål-
der började plugga utomlands.

Ordvalskommentarer hör till lärarnas standardverktyg. Liksom ”stil” 
finns ju ”ordv” på den normerande förkortningslistan i Skolöverstyrel-
sens Anvisningar för rättande och bedömande av svenska uppsatser från 
1962 och i läroböckerna från 1980- och 1990-talet (se avsnitt 4.4.1). 
Men verktyget är trubbigt – ordvalskommentarer kan vara både mång-
tydiga och svårtolkade.

6.1.4 Kommentarer till textstruktur
Kommentarerna till textstrukturen präglas av att argumenterande texter 
ingår i texturvalet i alla tre klasserna. Argumentstrukturen och argumen-
tens kvalitet hör till det som alla lärarna kommenterar. Av Anitas struk-
turkommentarer är hälften av denna typ. I övrigt kommenterar hon på-
fallande brister som att avslutning eller inledning saknas eller ger andra 
kommentarer till texternas inledning och avslutning.
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Anita Barbro Christian
1. argumentstruktur, 1. argumentstruktur, 1. disposition, text- 

 argumentkvalitet  argumentkvalitet  struktur
2. avslutning saknas 2. styckeindelning 2.argumentstruktur,
     argumentkvalitet
3. inledning saknas 3. disposition,  3. inledning,   

   textstruktur  avslutning
4. inledning, avslutning 4. inledning, avslutning 4. styckeindelning

Barbro återkommer alltså till sin käpphäst styckeindelningen också i så-
dana fall där problemet berör textstrukturen. I övrigt ger hon mer över-
gripande kommentarer till disposition och struktur. Hos Christian domi-
nerar de övergripande kommentarerna.

Av figur 1 framgår att Anita sammanlagt gör de flesta kommentarer-
na till textstrukturen, relativt sett. Men dessa kommentarer innefattar 
alltså inte explicita dispositionskommentarer. I stället kommenterar hon 
till övervägande delen enskilda argument. Christians strategi är den om-
vända – hans huvudintresse gäller just textens övergripande struktur. Att 
Barbro och Christian inte kommenterar avsaknad av inledning eller av-
slutning förklaras självfallet av att de endast mycket sällan möter feno-
menet i sina klasser. De kommenterar över huvud taget sällan texternas 
inledning eller avslutning, och när de någon gång gör det innebär kom-
mentaren ofta en värdering.

6.1.5 Kommentarer till textens genre
När det gäller kommentarer till textens genre (kategori 5) skiljer sig lä-
rarna från varandra i första hand genom frånvaron eller närvaron av såda-
na kommentarer. Som jag nämnt i inledningen till kapitel 6 är det fram-
för allt Christian, men också Anita, som gör genrekommentarer. Anita 
kommenterar exempelvis användningen av olika källor och behovet av 
källhänvisningar. Hon pekar också på kravet att skribenten ska använda 
”egna ord” vid redovisning av fakta.

Vid sidan av sådana kommentarer till grundläggande genredrag finns 
det också kommentarer till graden av genretrohet. Sådana kommentarer 
är ofta värderande, och förutsätter att skribenten har en viss kännedom 
om hur genren ser ut i det idealtypiska fallet. (I kapitel 9 återkommer 
jag till diskussionen om genrebegreppet.) Här gäller det exempelvis re-
cension, referat och debattartikel. Anita nämner i en berömmande kom-
mentar att skribenten i sin text har ”många olika aspekter på boken som 
ska finnas med i en recension”. Hon går däremot inte in på vilka aspek-
ter det är fråga om. Kommentarer av detta slag ligger i linje med Anitas 
önskan att framför allt höja elevernas självförtroende – att uppnå genre-
kompetens blir ett sekundärt mål.

Också Christian gör denna typ av allmänna, ofta berömmande kom-
mentarer (”Ett gediget referat”). Men framför allt kommenterar han i 
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detalj det akademiska skrivandets regelsystem kring citatanvändning, 
notapparat, litteraturförteckning och rubriksättning. Också teknikalite-
ter som användning av blockcitat eller kursivering av titlar hör till det 
som kommenteras. Det är uppenbart att Christian här, i enlighet med 
sina mål för skrivundervisningen, strävar efter att förmedla en specifik 
genrekompetens, användbar för eleverna i framtida universitetsstudier.

Barbros fåtaliga genrekommentarer är visserligen ofta av övergripande 
och värderande karaktär (”skickligt uppbyggd debattartikel”). Men hon 
gör också preciserande tillägg som dels gäller vad som är berömvärt, dels 
vad som karakteriserar en debattartikel. En text är exempelvis bra för 
att den är ”lättöverskådlig”, och överskådligheten beror på att skribenten 
valt artikelformen där man ”benar upp argumenten i små portionsbitar”. 
Här ger sig Barbro alltså i kast med problemet att göra en konkret gen-
rebeskrivning.

6.1.6 Kommentarer till språkbehandling och textkvalitet
Kategori 6 innefattar explicita kommentarer till språkbehandling och 
textkvalitet. Självfallet innebär också kommentarer till textens yta, till 
grammatik, ordval, struktur och genre en kommentar till behandlingen 
av språket och, i den mån de är värderande, till textens kvalitet. Det finns 
dock hos alla lärarna en typ av övergripande, värderande språk- och text-
kommentar som inte ryms inom någon av de övriga kategorierna.

Anita Barbro Christian
1. allmän textkvalitet 1. språk, språkbehandling 1. behov/ej behov  

   av bearbetning
 2. allmän textkvalitet 2. språk, språk- 

   behandling
 3. (behov av bearbetning) 3. specifik text- 

   kvalitet

Anitas kommentarer till textens allmänna kvalitet utgörs ofta av ospeci-
ficerat beröm. Skribenten uppmuntras med utrop som ”Bra!” eller ”Ut-
märkt!”, men får inte någon beskrivning av vad i texten som är bra el-
ler utmärkt. Oftast kan man inte heller avgöra om kommentaren avser 
språk – exempelvis en välfunnen språklig bild – eller sakinnehållet i tex-
ten. Liksom i genrekommentarerna prioriterar Anita alltså en självför-
troendehöjande strategi framför preciseringar av starka och svaga sidor 
i texten.

Också Barbro ger denna typ av allmänna kvalitetsomdömen. Texten, 
eller någon del av den, kan t.ex. få kommentaren ”Bra!” eller ”Humoris-
tiskt!”. Vanligare är dock kommentaren ”välskriven” eller ”mycket väl-
skriven”, som alltså explicit berömmer språket i texten. Att konkretisera 
vad som kännetecknar en välskriven text – eller den aktuella välskrivna 
texten – är naturligtvis en svår uppgift. Med tanke på Barbros önskan 
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att eleverna ska upptäcka sina styrkor som skribenter vore det ändå en 
fördel om vaga kommentarer som ”välskriven” förtydligades, exempelvis 
med citat ur eller markering av avsnitt i texten.

I Christians textkommentarer är det ospecifika berömmet sällsynt, 
även om det kan vara svårt att säkert tolka vissa ”bra”-kommentarer. 
Men genom metoden att kommentera språket i texterna på ett formu-
lär med strukturerande rubriker kommer hans kommentarer att i stor 
utsträckning vara konkreta och specifika. Jag återkommer till Christians 
formulär i kapitel 8 och 10.

Till kategori 6 har jag också hänfört kommentarer som går ut på att 
texten borde bearbetas. Christian uppmanar ofta skribenterna att ägna 
mer tid åt korrekturläsning, men ställer inte kravet att texten ska skrivas 
om. Det förekommer t.o.m. att han, efter att ha påpekat vissa svagheter, 
skriver att skribenten inte behöver ”åtgärda detta”. Barbro däremot krä-
ver i några fall att skribenterna ska bearbeta ”missar och frågetecken”.

6.1.7 Kommentarer till läsbarhet, effekt och perspektiv
Kommentarer till läsbarhet, effekt och perspektiv är genomgående säll-
synta. När det gäller perspektivkommentarerna är de, som man kan vän-
ta sig, i stort sett koncentrerade till en enda text: Robinson-Fredag-no-
vellen i Barbros klass.

Anita Barbro Christian
  – 1. perspektiv, fokus 1. (perspektiv, fokus)
 2. anföringsteknik 2. (anföringsteknik)
 3. berättarteknik   
 4. personbeskrivning

Barbros kommentarer till textens perspektiv behandlar först och främst 
just perspektivbegreppet: ”Bra berättarperspektivskiften; lätt att hänga 
med”. Kommentarerna följer naturligt av att det i beskrivningen av upp-
giften uttryckligen talas om att ”byta berättarperspektiv”. Barbro kom-
menterar dessutom anföringsteknik, berättarteknik och personbeskriv-
ning. Det handlar oftast om beröm – ospecifikt som i ”goda personbe-
skrivningar” eller med viss precisering som i ”Jag tycker din berättartek-
nik fungerar (det retrospektiva)”.

Av figur 1 framgår att Christian är den som gör förhållandevis flest 
läsbarhetskommentarer. Han kan t.ex. beskriva en text som ”behaglig 
att läsa”. Barbro kommenterar vid ett tillfälle läsningen som ”förvirran-
de”. Sådana formuleringar gränsar till mer renodlade effektkommenta-
rer som Christians påpekanden om att en text är ”intresseväckande” el-
ler ”övertygar läsaren”.

Anita Barbro  Christian
  – 1. läsbarhet, läsvärde  1. effekt
 2. (textlängd)  2. läsbarhet, läsvärde
 3. (effekt)  3. (textlängd)
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Anita kommenterar varken läsbarhet eller perspektiv. Frågan om hur 
texten uppfattas av en läsare skulle ändå kunna vara en givande infalls-
vinkel i kommentarerna till fordonsklassens texter. Eventuellt lämpar sig 
ämnet bättre för muntlig kommentar. (Se avsnitt 5.1 och 5.2.)

6.1.8 Kommentarer till textens innehåll
Kommentarer till textens innehåll förekommer som man kan vänta sig 
hos alla lärarna. Men de är, som framgår av figur 1, betydligt vanligare 
hos Anita och Christian än hos Barbro – alltså samma fördelning som för 
genrekommentarerna.

Barbros kommentarer gäller ofta specifika detaljer. Hon kan t.ex. kom-
plettera information eller ifrågasätta påståenden i texten. Också Ani-
tas innehållskommentarer kan gälla detaljfrågor. Hon kan t.ex. kräva ett 
klargörande, som när hon ifrågasätter ett argument för nyttan av varv-
räknare vid växling: ”Hör man inte det [när det är dags att växla] på mo-
torljudet?” Hon korrigerar också missuppfattningar, exempelvis angåen-
de möjligheten att handla alkohol skattefritt: ”Gäller bara utanför EU-
land.” Ofta är hennes kommentarer dock av en annan karaktär. Hon stäl-
ler exempelvis frågor som visar på möjligheten till utbyggnad av texten 
med nya fakta: ”Vilka alternativ till privatbilismen finns?” Hon kan också 
antyda tankegångar som ger skribenten möjlighet att utveckla sitt reso-
nemang: ”Vad tycker flickorna? Kan det vara så att pojkar, i allmänhet, 
mognar senare än flickor?” (Texten handlar om åldersgränser.) 

Anitas innehållskommentarer är alltså inte bara många utan fyller ock-
så många olika funktioner. De kan ses i ljuset av hennes strävan att dels 
få eleverna att skriva texter som uppfyller kraven för betyget godkänd, 
dels utveckla elevernas förmåga till moget reflekterande.

Christians textkommentarer finns till stor del på separata formulär-
blad (se kapitel 10). När det gäller ”Lilla specialarbetet” skiljer han mel-
lan kommentarer som gäller historia och kommentarer som gäller svens-
ka. Innehållskommentarerna finns oftast i historiedelen. Formalisering-
en innebär att kommentarerna blir många och relativt utförliga. De kan 
t.ex. behandla frågeställningens grad av konkretion eller precision. Det 
kan också förekomma att Christian ger förklarande tilläggsinformation: 
”Valet av undersökta länder är väl genomtänkt, eftersom de portugisiska 
kolonierna var bland de sista som gjorde sig fria. Den sena frigörelsen gör 
att spåren efter exploateringen är extra tydliga i dessa länder.”

I formuläret finns, i avdelningen ”svenska”, rubriken ”Nedlagt arbete i 
förhållande till utnyttjad tid och utrymme”. Detta är en kommentartyp 
som Christian är ensam om – varken Anita eller Barbro kommenterar 
explicit elevernas arbetsinsats. Christians kommentarer är oftast starkt 
berömmande; eleverna har använt sin tid ”väl” eller ”mycket väl”. Det 
förekommer dock nyanseringar, som kan motivera att kommentarerna 
hänförs till kategorin innehållskommentarer: ”Du har helt klart lagt ned 
en hel del tid. Ta dig dock en stund till och fixa den röda tråden!”
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6.1.9 Metakommentarer och personliga kommentarer
Metakommentarer och kommentarer som går utanför den direkta text-
kommentaren är sällsynta. Anita kan t.ex. kommentera en överstruken 
kommentar med ”Ursäkta kluddet!”. Och som kommentar till formu-
leringen ”mindre folk åker utomlands och handlar taxfree” skriver hon: 
”Det låter som om de vore småväxta som vissa lärare”. I anspelningen på 
sig själv åberopar och återskapar hon ett personligt band mellan sig och 
eleven. Ett sådant tilltal kan ses som en del av hennes kommunikativa 
strategi (se avsnitt 7.1).

När Christian någon gång skriver personliga kommentarer är de av en 
annan karaktär: ”Du har sett bortom de källor du har använt och på så 
sätt har du dragit egna mycket insiktsfulla slutsatser. Jag anser att du ’ska’ 
läsa historia på universitetet. Du har läggning för det!” Rådet är kanske 
inte helt okontroversiellt – skribenten går ju på Naturvetenskapspro-
grammet. Men det är i linje med Christians strävan att förbereda elever-
na för universitetsstudier.

Också Barbro går utanför skolvardagens ram när hon ger författaren 
till en text om utlandsstudier följande uppmuntrande råd: ”Du borde 
skicka in detta till någon utbytesorganisation!”
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7 Hur kommenterar lärarna?

Av avsnitt 6.1 har framgått att Anitas, Barbros och Christians priorite-
ringar skiljer sig avsevärt när det gäller vad de kommenterar i elevernas 
texter. Skillnaderna är inte mindre i fråga om hur de kommenterar tex-
terna. 

Av intervjuerna framgår att lärarna har en relativt klar bild av sitt 
sätt att arbeta. Anita pekar ju t.ex. på att hon inte kan använda kam-
ratrespons, att hon ger skriftlig kommentar och att det finns vissa fraser 
som hon ofta använder. Barbro talar om sin metod med plus och mi-
nus och ”telegramartade meningar” och Christian om understrykningar 
och marginalkommentarer och om behovet av en kommentarform som 
eleverna känner igen. I genomgången av lärarnas faktiska kommentarer 
kommer vissa av dessa uppfattningar att diskuteras.

Den samlade bilden av hur lärarna kommenterar elevtexterna framgår 
av figur 3. Betygsättningen återkommer jag till i avsnitt 7.5. 

Figur 3. Hur kommenterar Anita, Barbro och Christian? 6 huvudkategorier. An-
tal förekomster per 1000 ord elevtext. 
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Kommentarerna är alltså grupperade i 6 huvudkategorier (en närmare 
beskrivning finns i kapitel 3):

1. Talhandlingar
  a.Påståenden
  b. Frågor
  c. Utrop eller uppmaningar
2. Tilltal och omtal
3. Termer, kategoribeteckningar och korrekturtecken
4. Ändringar: tillskrivningar, strykningar och överskrivningar
5. Bågar, pilar, understrykningar och olika slags streck
6. Frågetecken

Kategorierna 1–6 har inte samma hierarkiska struktur som vad-katego-
rierna i figur 1. Alla kategorierna kan inte heller jämföras med varandra 
– att det finns fler typografiska markeringar (streck, bågar etc.) än påstå-
enden bland lärarnas kommentarer är t.ex. väntat men knappast intres-
sant. Några allmänna iakttagelser kan dock göras.

När det gäller talhandlingar är det t.ex. påfallande att frågor i det sam-
lade materialet förekommer i betydligt mindre utsträckning än andra 
talhandlingar. Vanligast är utrop och uppmaningar. Lärarna skiljer sig 
dock tydligt från varandra. Anita använder t.ex. frågor relativt ofta med-
an Christian föredrar påståenden. Lärarnas kommentarprofiler framgår 
av figur 4 a, 4 b och 4 c.

Figur 4 a. Hur kommenterar Anita? 6 huvudkategorier. Antal förekomster per 
1000 ord elevtext.
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Figur 4 b. Hur kommenterar Barbro? 6 huvudkategorier. Antal förekomster per 
1000 ord elevtext.
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Figur 4 c. Hur kommenterar Christian? 6 huvudkategorier. Antal förekomster 
per 1000 ord elevtext.
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Anita ställer alltså fler frågor och använder oftare direkt tilltal än Barbro 
och Christian. Hon gör också många ändringar av typen tillskrivningar, 
strykningar och överskrivningar. Grammatiska termer, kategoribeteck-
ningar för normbrott och korrekturtecken använder hon däremot sällan. 
Anitas strategi i fordonsklassen utgörs således av en tät kommunikation, 
där byggstenarna är direkt tilltal, frågor, utrop och uppmaningar. Hon 
använder strategin både för att hjälpa eleverna att uppnå betyget God-
känd (exempelvis genom textuppbyggande frågor) och för att höja deras 
självförtroende (exempelvis genom berömmande utrop). I strategin in-
går att kommunicera på en för alla elever begriplig nivå, vilket bl.a. leder 
till att Anita i stort sett helt avstår från att använda metaspråkliga verk-
tyg. Stavfel och felaktiga ordformer ändrar hon i stället ofta handgripligt 
genom att skriva den korrekta formen över den normbrytande.

Barbros förhållningssätt skiljer sig i många avseenden från Anitas. Bar-
bro använder inte frågor lika ofta som Anita och direkt tilltal är relativt 
sällsynt. Däremot använder hon den metaspråkliga arsenalen med gram-
matiska termer, korrekturtecken och kategoribeteckningar för norm-
brott (se avsnitt 7.3). Hon gör dessutom ändringar av olika slag i texten, 
ofta med hjälp av streck och pilar. 

Kommentarerna kan ha formen av värderande påståenden, som in-
direkt innebär en uppmaning: ”Det tar lite tid innan själva mötet äger 
rum” eller ”Du ställer många frågor, färre svar. Det blir svårt att få grepp 
om de båda karaktärerna”. (Exemplen är tagna från Robinson-Fredag-
texten.) Den elev som vill förbättra sin text med ledning av kommenta-
rerna kan sluta sig till att mötet mellan huvudpersonerna borde ske tidi-
gare i texten. Mer problematiskt är det att bearbeta en text i linje med 
den andra kommentaren så att de båda karaktärerna blir lättare att få 
grepp om. Här skulle eleven behöva konkreta ledtrådar.

Barbros mål med skrivundervisningen är ju bl.a. att eleverna ska upp-
täcka sina egna styrkor och svagheter och vilja utveckla sin skrivförmåga. 
Ett av medlen för att uppnå målen är plus- och minuskommentarerna 
till texterna. Den ovan citerade kommentaren om frågor och svar ingår i 
en sådan kommentarsammanställning:

+ en bra och illustrativ situation
– styckeindelningen försvårar läsningen: man förvirras ibland – vem  

 tänker och gör vad? Du hade, med fördel, kunnat styckeindela  
 mycket mer – tydliga, mindre stycken.

– du ställer många frågor, färre svar. Det blir svårt att få grepp om de  
 båda karaktärerna.

Barbros käpphäst, styckeindelningen, får här den framträdande place-
ringen som en av tre avslutande kommentarer. Det är också styckeindel-
ningskommentaren som är längst och mest konkret.

Barbro är ju den av lärarna som gör flest kommentarer till ytspråkli-
ga fenomen i texterna. Många av dessa kommentarer har formen av pi-
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lar, understrykningar och vågräta och lodräta streck av olika slag, ofta i 
kombination med en benämning av normbrottet. Man kan fråga sig om 
inte läraren ibland övertar ansvaret för texten i en utsträckning som kan 
motverka elevens möjlighet att utveckla sin skrivförmåga. Samtidigt kan 
den detaljerade formkommentaren naturligtvis vara ett stöd för skriben-
ter som är angelägna just om en korrekt språklig form (se vidare avsnitt 
7.4).

Christians kommentarprofil visar en lärare som sällan ställer frågor 
utan i stället kommunicerar med hjälp av påståenden. Christian gör 
också färre ändringar i själva texten än Anita och Barbro. En del av för-
klaringen ligger i hans användning av kommentarformulär: de konkreta 
textkommentarerna är i stor utsträckning separerade från själva texten.

I ”Lilla specialarbetet” behandlar kommentarerna både historia och 
svenska. De är ofta skrivna i du-form, och kan vara relativt utförliga:

Du visar tydligt att du har en källkritisk inställning. Resultatdelen 
bäddar för slutsatsen på ett logiskt sätt och du besvarar frågeställning-
en på ett omfattande sätt (du beskriver ekonomiska, sociala och poli-
tiska följder av ryssarnas härjningar).

 
Christian beskriver och berömmer här alltså, i linje med sin strävan att 
förbereda eleverna för universitetsstudier, ett arbetssätt som har gett 
upphov till en genretypisk text.

När det gäller användningen av grammatisk terminologi, korrektur-
tecken och kategoribeteckningar för fel uppvisar Christian och Barbro 
en påfallande likhet. Det är uppenbart att de förutsätter – eller skapar – 
en kunskap hos eleverna om metaspråkliga begrepp, något som ju Anita 
avstår från i fordonsklassen.

7.1 Kommunikativa strategier
I en kommentar till en bokrecension i fordonsklassen skriver Anita: ”Bra 
jobbat, Kalle! Du har med många olika aspekter på boken som ska fin-
nas med i en recension!” Kommentaren kompletteras av betyg och Ani-
tas namnteckning. Jag har tidigare visat att Anita arbetar med en tät per-
sonlig kommunikation, som bl.a. innefattar frågor. Förnamnstilltalet in-
går i denna strategi, liksom Anitas vana att underteckna texterna med 
förnamn eller initialer. Namnteckningen är dels ett bevis på att hon läst 
texten, dels en personlig hälsning. Varje kommenterad text kan uppfat-
tas som ett brev från Anita till skribenten, och är ett sätt att skapa och 
upprätthålla en personlig relation till varje elev. Sådana relationer, präg-
lade av vänskap och lojalitet, kan vara starkt motivationsskapande i klas-
ser där intresset för att läsa och skriva annars är litet.

Varken Barbro eller Christian använder förnamnstilltal i skrift. Inte 
heller undertecknar de lästa och kommenterade texter – kanske ett teck-
en på att den personliga lojalitetens roll som motivationsskapare hos 
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eleverna är mindre framträdande. Det innebär naturligtvis inte att per-
sonligt tilltal saknas. Alla lärarna använder t.ex. du-tilltal i sina skrivna 
kommentarer. Barbro och Christian skriver dessutom ibland i jag-form. 

Du-tilltalet kan ge sken av att det är fråga om en kamratlig, jämställd 
kommunikation, där läraren är den välvilliga rådgivaren, som i jag-form 
talar utifrån sin erfarenhet. Christian skriver t.ex. med en typisk univer-
sitetsvinkling:

 
Jag skulle nog säga att det skulle vara passande att ta upp ditt ämne 
i ett riktigt 20 p-specialarbete eller varför inte i en universitetsupp-
sats.

 
Oftast framgår det dock klart av lärarnas formuleringar att kommunika-
tionen inte är symmetrisk. Också i försiktigt formulerade påpekanden, 
som Christians råd under rubriken ”Att tänka på”, skymtar motsättning-
en mellan läraren som rådgivare och som bedömare fram:

Texten ger ibland ett litet slarvigt intryck. I detta fall har jag överseen-
de med det, eftersom du har tagit dig an och lyckats med en av de svå-
rare uppgifterna, men tänk på att titta igenom språket en extra gång.

Det förekommer också att lärarens maktposition framträder i klartext, 
som när Barbro skriver:

En bra stomme till beskrivning, dock med en hel del missar och fråge-
tecken, som jag vill att du åtgärdar.

När lärarna skriver i jag-form handlar det ofta om textkommentarer som 
innehåller kritiska synpunkter och där jag-formen understryker lärarauk-
toriteten. För Barbros del ingår så mycket som 80 % av jag-formerna i 
kritiska kommentarer.10 Styckeindelningen hör till det som får en kritisk 
jag-kommentar (med minustecken):

– även om du typografiskt indikerar vem som tänker vad, blir det en 
smula rörigt, då du också för in dialogpartier. Jag tror att en korrekt 
styckeindelning och en luftigare layout skulle öka läsbarheten.

Och den enda gång Anita använder jag-form påpekar hon brister i tex-
ten:

Du måste även skriva ut vilka källor du använt dig av. – Jag saknar 
även en förteckning över Shakespeares mest kända verk.

Även om lärarauktoriteten alltså oftast tar till orda i jag-form i egenska-
pen av bedömare och normbevakare finns det undantag. I en tidigare ci-
terad kommentar yttrar sig Christian starkt berömmande om en text och 

10 Det faktiska antalet 
är relativt litet. Barbro 
använder jag 15 gånger 
i hela materialet.
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ger dessutom, med stöd av den auktoritet han har som historielärare, råd 
om elevens framtid:

Du har sett bortom de källor du har använt och på så sätt har du dra-
git egna mycket insiktsfulla slutsatser. Jag anser att du ”ska” läsa histo-
ria på universitetet. Du har läggning för det!

Man skulle möjligen kunna vänta sig att lärarnas användning av direkt 
du-tilltal var jämnare fördelat mellan kritiska och berömmande kom-
mentarer än det auktoritativa jag. Så är dock inte fallet. Snarare förefal-
ler det som om lärarnas allmänna kommentarstrategier avspeglas just i 
det direkta tilltalet.

Tabell 1. Berömmande, neutralt och kritiskt du hos Anita, Barbro och 
Christian. Antal och procent.

Anita
Antal %

Barbro
Antal %

Christian
Antal %

Berömmande du 8 24 17 30 190 68
Neutralt du 15 44 6 10 45 16
Kritiskt du 11 32 34 60 46 16

Summa 34 100 57 100 281 100

Av tabell 1 framgår hur stor andel av lärarnas du som ingår i berömman-
de, neutrala och kritiska kommentarer. Det faktiska antalet du är relativt 
litet: 34 hos Anita, 57 hos Barbro och 281 hos Christian. Anita använ-
der i stor utsträckning neutralt direkt tilltal. I en kommentar till en argu-
menterande text skriver hon t.ex.:

 
Vad anser DU, Johan?
Tips:
”Jag anser att…, Min uppfattning är…”

Liknande kommentarer ges till andra elever i fordonsklassen:

Försök utveckla dina argument ytterligare!
Skriv till en avslutning där du poängterar, understryker dina egna ar-
gument.
”Jag hävdar bestämt att…”
”Enligt min åsikt är det självklart att…”

Anita vänder sig alltså med frågor eller utrop till skribenten. Hon före-
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slår också formuleringar som ska hjälpa eleven att bygga ut texten och 
formulera sina åsikter. De starkt betonande versalerna (”DU, Johan”) och 
understrykandet av skribentens ”egna argument” belyser Anitas strategi: 
att genom tät personlig kommunikation öka elevens självförtroende och 
uppmuntra till utbyggande av den argumenterande texten och till skri-
vande i allmänhet.

Anitas kommentarer implicerar naturligtvis att texten har avgörande 
brister. Hennes kommentarer skiljer sig dock från de i klartext beröm-
mande eller kritiska kommentarerna hos Barbro och Christian. Barbros 
framförställda plus och minus signalerar i sig hur kommentaren ska upp-
fattas:

+ skickligt uppbyggd argumentation; du varvar argument med ett  
 bemötande av motargument 
– i inledningen (andra stycket) tappar jag bort mig – det blir mot- 
 sägelsefullt det du säger (se kommentar) [I marginalen finns frågan  
 ”Hänger detta ihop?”]

När Barbro använder det direkta du-tilltalet sker det, liksom i fråga om 
jag, oftast i kritiska kommentarer. För Christian gäller det omvända: du-
tilltalet ingår i hans strategi att genom specifikt beröm öka elevernas 
skrivlust och skrivfärdighet. I en kommentar som behandlar ”styckein-
delning, variation, ordval, textbindning, stilnivå” skriver han t.ex.:

Du skriver på ett personligt sätt, utan att för den skull tappa i objek-
tivitet. Man kan, tack vare att du skriver med dina egna ord, utläsa 
ditt kunnande och engagemang. En sak att tänka på: Markera alltid 
nya stycken!

7.2 Flicka eller pojke – spelar det någon roll?
Det spontana svaret från lärare som ställs inför frågan om de behandlar 
flickor och pojkar lika är vanligtvis ja. Mitt material ger inte underlag för 
någon utförlig diskussion av hur Anita, Barbro och Christian förhåller sig 
till flickor respektive pojkar. Anita, som ju arbetar i en enkönad klass, har 
antytt att hennes skrivundervisning ser annorlunda ut exempelvis på det 
estetiska programmet, där flickorna dominerar.

Både i Barbros och Christians klasser är det kvinnlig dominans. Spe-
ciellt på det samhällsvetenskapliga programmet utgör pojkarna en liten 
grupp, 17 procent av eleverna. På Naturvetenskapsprogrammet är 42 
procent av eleverna pojkar.

När det gäller det direkta du-tilltalet kunde man vänta sig att flickor 
och pojkar skulle få sådana kommentarer ungefär lika ofta. Så är ock-
så fallet för Barbros del. Christian däremot använder du-tilltalet fram-
för allt till flickorna. Pojkarna får, trots att de utgör drygt 40 procent av 
eleverna, endast 16 procent av du-kommentarerna. Det förefaller också 
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som om Barbros och Christians benägenhet att kritisera respektive be-
römma blir mer uttalad i du-kommentarer riktade till flickorna.

Tabell 2. Berömmande, neutralt och kritiskt du riktat till flickor respek-
tive pojkar hos Barbro och Christian. Antal och procent.

Barbro Christian
Flickor Pojkar Flickor Pojkar

Antal % Antal % Antal % Antal %

Berömmade du 12 28 5 35 167 70 23 52
Neutralt du 3 7 3 22 32 14 13 30
Kritiskt du 28 65 6 43 38 16 8 18

Summa 43 100 14 100 237 100 44 100

Tabell 2 visar andelen kritiska, neutrala och berömmande du riktade till 
flickor respektive pojkar i Barbros och Christians kommentarer. Man 
kan lägga märke till att neutralt du används i större utsträckning i kom-
mentarer riktade till pojkar än till flickor. Detta gäller både Barbro och 
Christian. Även om siffrorna måste tolkas med försiktighet förefaller det 
som om det personliga du-tilltalet kombinerat med beröm – eller kri-
tik – är en strategi som lärarna väljer framför allt i kommunikation med 
flickorna.

7. 3 Kategoribeteckningar, grammatiska termer och 
korrekturtecken
Föreställningen om svenskläraren är för många förknippad med en arse-
nal av mer eller mindre begripliga metaspråkliga termer och tecken som 
läraren strör ut över elevernas texter. Skolöverstyrelsens ”Anvisningar 
för rättande och bedömande av svenska uppsatser” (1944–1962) och 
dess arvtagare (se avsnitt 4.4.1) har hållit sådana föreställningar levande 
fram till i dag.11

Anita, Barbro och Christian förhåller sig på olika sätt till denna tradi-
tion. Anita har valt att avstå helt från att benämna normbrott i texter-
na. Hon använder alltså inte beteckningar som ordv(al), konstr(uktion), 
i(nter)p(unktion) eller stavning. Inte heller använder hon grammatiska 
termer eller korrekturtecken. I stället gör hon, som tidigare nämnts, änd-
ringar och tillägg i texten och ger eleven formuleringsförslag. Och när 
hon vid ett enda tillfälle talar om meningsbyggnad klargör hon genom en 
modellformulering hur en problematisk mening skulle kunna förbättras.
För Barbro och Christian däremot är de metaspråkliga termerna en 
okontroversiell del av deras textkommentar. De använder en stor mängd 

11 Att användningen 
av de gamla rättnings-
tecknen och förkort-
ningarna minskar an-
tyds dock exempelvis 
av de lärare som in-
tervjuas i Eva Öst-
lund-Stjärnegårdhs 
undersökning om be-
dömning av elevtexter 
(Östlund-Stjärnegårdh 
2002).
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olika beteckningar, men deras prioriteringar sammanfaller inte. Listorna 
nedan visar de olika kategoribeteckningarna i vanlighetsordning, med de 
förkortningar som lärarna använder. Fetstil markerar att beteckningen 
finns på Skolöverstyrelsens lista i ”Anvisningarna”.

Barbro Christian
1. ordv. ip
2. formuler. ordval
3. uttr. konstr
4. syftn. stycke
5. indrag talspr.
6. meningsbyggn. syftn.
7. upprepn. stilbrott, stilnivå
8. stil upprepn.
9. stavning meningsbyggn
10.retrosp. ordföljd
11.  förk.
12.  uttryck

Även om lärarna använder många olika kategoribeteckningar är det någ-
ra som dominerar. Barbro är ju den av lärarna som oftast kommenterar 
ordvalet i texterna (se avsnitt 6.1.3). Detta avspeglar sig i terminologin: 
ordv., formuler. och uttr. utgör tillsammans 64 procent av alla kategori-
beteckningar i Barbros kommentarer. För Christians del står ip ensamt 
för 37 procent av beteckningarna. En del av förklaringen kan ligga i att 
kategoribeteckningarna fungerar som paraplytermer – ip kan exempel-
vis beteckna både komplicerade meningsbyggnadsproblem och ytliga 
skrivmisstag.

De grammatiska termerna är påfallande få i materialet. Tempus före-
kommer visserligen hos både Barbro och Christian, men i övrigt saknas 
benämningar av grammatiska kategorier i stort sett. Syftning och me-
ningsbyggnad kan naturligtvis räknas hit, men eftersom de båda ingår i 
Skolöverstyrelsens lista med rekommenderade ”felbeteckningar” har jag 
räknat in dem bland de mer generella kategoribeteckningarna.

I Skolöverstyrelsens lista ingår inte bara förkortningar utan också teck-
en, identiska med traditionella korrekturtecken eller hämtade från ”rätt-
skrivningsundervisningen”. Av dem används   ’ett ord fattas’ av både 
Barbro och Christian. Christian använder dessutom det traditionella fel-
tecknet    med innebörden ’svårare stavfel’. Stavfel som markerats på 
detta sätt är t.ex. konklution, possitiva, gramatik och utryck. Tecknet kan 
hos Christian också markera innehållsliga missar – exempelvis får påstå-
endet att eden i Bollhuset svors 1798 en bock i marginalen.

Normbrott som Christian bedömer som rena slarvfel eller på annat 
sätt mindre allvarliga markerar han med ett kort vågrätt streck i margi-
nalen – rättskrivningsundervisningens ”slarvfel”. Korrekturtecknet
’minska mellanrummet’ används i själva texten av alla lärarna för att 
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påpeka felaktig särskrivning av sammansatta ord (upplysnings idéerna). 
I marginalen, för att ytterligare understryka att orden bör skrivas ihop, 
används det endast av Christian. Rena lokaliseringstecken (   ) används 
endast av Barbro.

Sammanlagt använder Barbro och Christian 16 olika kategoribeteck-
ningar och 6 olika tecken. Av dem finns hälften på Skolöverstyrelsens 
lista. Den gamla rättningstraditionen förs alltså vidare och förefaller att 
leva relativt ohotad hos Barbro och Christian.

Kategoribeteckningar och olika slags tecken ger lärare och elever möj-
lighet till snabb metaspråklig kommunikation. I sämsta fall kan detta 
för lärarnas del innebära mekanisk rättning och för eleverna kryptiska, 
ointressanta meddelanden. I bästa fall kan metoden vara ett fungerande 
hjälpmedel i den viktiga kommunikationen kring textbearbetning. När 
Anita avstår från metaspråklig kommunikation med fordonseleverna be-
rövar hon dem också ett av verktygen för reflektion kring de egna tex-
terna.

7.4 Vem äger texten?
Varje textkommentar innebär någon form av ingripande i skribentens 
text. Ingripandet kan vara obetydligt, som vid korrekturläsning eller 
ospecifikt beröm. Den som ger kommentarer av typen ”Bra!” eller ”In-
tressant!” väntar sig knappast någon direkt reaktion från skribenten. Och 
korrekturläsarens tecken leder sällan till några andra ändringar i texten 
än just de avsedda ytkorrigeringarna.

Den motsatta ytterligheten kan innebära ett ifrågasättande av texten 
eller delar av den. Den som kommenterar väntar sig också en reaktion i 
form av bearbetning av texten och inlärning inför nästa skrivuppgift. Det 
kan gälla uppmaningar som ”Du hoppar mellan tempus – håll dig till ett 
och samma!” (Barbro) eller ”Att tänka på: Markera nytt stycke med in-
drag!” (Christian). Här finns inget utrymme för alternativa lösningar.

Handgripligt synliga är sådana ifrågasättanden när de tar formen av 
strykningar och ändringar i texten. Många av de kommenterade elevtex-
terna överflödar av tillskrivna eller överstrukna formuleringar, av bågar, 
pilar, understrykningar och olika slags streck. Ansvaret för texten för-
flyttas från skribenten till kommentargivaren – bearbetningen av texten 
skulle i princip kunna inskränkas till att följa lärarens instruktioner. Av 
figur 3 framgår att ändringar i texten (kategori 4) och streck och bågar 
av olika slag (kategori 5) är vanliga i det samlade materialet. Det framgår 
också att lärarna utnyttjar denna typ av textkommentar i mycket olika 
utsträckning. (Se också de tre exempeltexterna i kapitel 10.) 

Det finns forskningsresultat som tyder på att elever uppfattar ändring-
ar i själva texten som ett uttryck för lärarens oinskränkta bestämmande-
rätt över det skrivna. Kommentarer på separata blad skulle då kunna ses 
som ett tecken på större respekt från lärarens sida för elevens text. (Se 
Coffin m.fl. 2003 och där anförd litteratur.)



74

Tre lärare – tre världar

75

Tre lärare – tre världar

Valet mellan olika talhandlingar är ett av de drag som är tydligast pro-
filskapande i kommentarerna. Uppmaningar, utrop och påståenden ak-
tualiserar tydligt frågan om vem som ”äger texten”. Också frågor om tex-
tens innehåll eller struktur kan förflytta ansvaret för texten från eleven, 
som bygger upp sin text med ledning av vad hon tror att läraren efterfrå-
gar. Ur lärarens synvinkel ingår frågorna kanske snarare i strävan efter en 
konstruktiv dialog med skribenten.

7.5 Betyg
Betygsättningen kan sägas utgöra en renodling av lärarens uppgift att be-
vaka normer och bedöma och sortera elever. Läraren avkrävs ett beslut: 
uppfyller texten kraven för G, för VG eller för MVG? I den process-
orienterade skrivundervisningen är lärarens roll som bedömare speciellt 
problematisk: hon måste kombinera rollerna som stödjande responsgiva-
re och betygsutdelande bedömare. Stöd och beröm som läraren ger som 
intresserad, kommenterande läsare under skrivprocessen kan av eleven 
uppfattas som en del av bedömningen och alltså leda till orealistiska för-
väntningar på betyget.

För eleverna är betygen centrala. Anita och Christian uttrycker båda 
uppfattningen att eleverna vill att läraren ska betygsätta alla texter. Text-
kommentarerna kan läsas som bruksanvisningar – om du följer instruk-
tionerna kan du nå upp till nästa betygsnivå. Christian renodlar denna 
typ av kommentarer i ett formulär (se kapitel 10) med rubrikerna ”Be-
tyg”, ”Betygsgrundande förtjänster” och ”Vad hade krävts för ett högre 
betyg?” (alternativ för texter som fått betyget MVG: ”Att tänka på”). 
Formuläret innehåller kommentarer till den argumenterande eller re-
flekterande texten, alltså föregående års nationella prov, och uppställ-
ningen är inspirerad av beskrivningen av betygskriterierna i Skolverkets 
stödhäfte med vägledning för bedömning av elevtexter. Av de tre lärarna 
är det endast Christian som använder denna typ av renodlade instruk-
tioner.

Alla texter i mitt material är inte betygsatta, trots elevernas uttalade 
preferenser för betyg. Anita har betygsatt en av skrivuppgifterna, nämli-
gen författarporträtt och bokrecensioner, liksom Christian, som har be-
tygsatt föregående års nationella prov. Barbro har betygsatt båda texter-
na i materialet. Tabell 3 visar betygsfördelningen:

Tabell 3. Andelen MVG, VG, G och IG hos Anita, Barbro och Christian. Antal 
och procent.
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Anita Barbro Christian
Antal % Antal % Antal %

MVG 0 0 10 21 8 42
VG 4 50 0 51 11 58
G 3 38 11 24 0 0
IG 1 12 (2) (4) 0 0

Summa 8 100 47 100 19 100

De högsta betygen finns alltså på Naturvetenskapsprogrammet. Detta 
stämmer med den bild av betygsfördelningen i svenska på olika program 
som ges t.ex. i Skolverkets rapporter om kursprov (se Östlund-Stjärne-
gårdh 2002 s. 35). Det är påfallande att Christian inte underkänt någon 
och inte heller gett betyget G i något enda fall. I en kommentar till sin 
betygsättning säger han att han ibland ”velat premiera en mycket bra 
text som kanske inte helt har följt uppgiftens instruktioner” och alltså 
gett ett högre betyg än eleven skulle ha fått i en verklig provsituation. 
Eleven har muntligt informerats om detta.

Inte heller Barbro underkänner några texter. Men i två fall kräver hon 
att eleven ska omarbeta texten. Hennes bedömning visar en jämnare 
spridning över betygsstegen än Christians, med drygt 20 % G-texter. För 
Anitas del är det svårt att dra några säkra slutsatser eftersom de bedömda 
texterna är så få. Att ingen text har fått MVG är i linje med Anitas kom-
mentarer i intervjun – utmaningen i fordonsklassen är att så många som 
möjligt ska bli godkända. 

Tabellen illustrerar problemet med jämförbarheten mellan de olika 
programmen. Enligt Anita är det ju något som ”alla vet” att G i svenska 
på Fordonsprogrammet inte innebär detsamma som på exempelvis det 
samhällsvetenskapliga programmet. Hennes kommentar gäller i lika hög 
grad för betyg på enskilda texter och naturligtvis också för högre betygs-
steg. Drygt hälften av alla de betygsatta texterna i mitt material har fått 
betyget VG. Att dessa texter sinsemellan är mycket olika behöver knap-
past påpekas.

Problemen kring likhet i bedömningen har uppmärksammats också 
av Skolverket (Nationella kvalitetsgranskningar 2000 s. 164 f.) som i sin 
granskning av betygsättningen i 14 kommuner slår fast: ”Alla elever oavsett 
program skall bedömas efter samma kriterier i de så kallade kärnämnena 
i gymnasial utbildning”. I skolornas vardag är kravet dock inte realistiskt – 
många av lärarna i de granskade kommunerna hävdar, i likhet med Anita, att 
det är omöjligt att tillämpa samma kriterier på alla gymnasieprogram.

7.5.1 Betyg och kön
Den skillnad som finns mellan texter skrivna på olika program slår alltså 
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inte igenom i betygsättningen av texterna. En skillnad av mer övergri-
pande slag visar sig däremot oväntat tydligt: skillnaden i betygsättning 
mellan pojk- och flicktexter. Enligt en vedertagen beskrivning (se Hult-
man & Westman 1977 s. 25 f.) får flickor oftare ”mellanbetygen” med-
an pojkarna är spridda över hela betygsskalan. Mitt material ger dock 
inte något stöd för en sådan uppdelning. I Barbros klass är G det vanli-
gaste pojkbetyget (57 %). Ingen av pojkarna är underkänd eller har fått 
uppmaningen att omarbeta texten. Samma tendens finns i Christians 
klass, förskjuten ett betygssteg uppåt: av pojkarnas texter har 89 % fått 
betyget VG och 11 % MVG. Det är flickorna som får de högsta bety-
gen: 70 % av flicktexterna betygsätts av Christian med MVG. Christians 
kommunikativa strategi, med berömmande, direkt tilltal, verkar alltså 
att höra samman med ytterligare en faktor: betyget MVG. Flickorna på 
Naturvetenskapsprogrammet får både uppmuntran och höga betyg, och 
några ”mellanbetyg” kan man knappast tala om för flickornas del.

Nyare forskning visar också just detta: flickor klarar genomgående skri-
vandet, och kanske speciellt det processorienterade skrivandet, bättre än 
pojkar. För Sveriges del kan man t.ex. notera att flickor genomgående får 
högre betyg på det nationella provets olika provdelar (Östlund-Stjär-
negårdh 2002 s. 15). Det förefaller som om processkrivandet, med dess 
betoning av samarbete, skulle passa flickor bättre än pojkar. Den norska 
skrivforskaren Marte Halse formulerar frågan om den processoriente-
rade skrivkulturen är en kvinnokultur (Halse 1992; se också Løkens-
gard Hoel 1995 s. 708 ff.). I intervjuerna med Anita och Barbro antyd-
des dock ytterligare en komplikation, som ger frågan en klassdimension 
vid sidan av könsdimensionen: det är framför allt pojkarna på de prak-
tiskt inriktade programmen som uttrycker tvekan och främlingskap in-
för skrivandet.12 

7.5.2 Betyg och textlängd
Bland det som mycket sällan kommenteras av lärarna är texternas 

längd. Många av texterna i fordonsklassen är mycket korta, men detta 
berörs inte av Anita. Barbro kommenterar textlängd vid två tillfällen: I 
det första fallet är det en Robinson-Fredag text (293 ord lång, med bety-
get VG) som får en minuskommentar:

– något kort, man kommer aldrig in i beskrivningen. Plötsligt har viss 
tid förflutit – vad hände?

I det andra fallet är det en argumenterande text (271 ord lång, med be-
tyget G) som får en avslutande kommentar:

Längden och det relativt ytliga i argumentationen gör att texten fram-
står mer som en insändare än en fördjupad argumenterande text.

12 Malmgren (1992) 
visar på en starkare 
polarisering mellan 
pojkar på olika gymna-
sieprogram. Flickorna 
däremot är delar av en 
gemensam ”flickkul-
tur”, kännetecknad av 
empati och inlevelse, 
och därmed också väl 
lämpad exempelvis för 
arbete i processkrivan-
dets responsgrupper.
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Christian kommenterar textlängd vid ett tillfälle. I formulärkommenta-
ren till en VG-text på 321 ord skriver han:

Att tänka på för att nå nästa betygsnivå:
Din text är ganska kort och känns därför mer som en insändare än 
som en debattartikel. Kanske hade du behövt lägga fram fler argu-
ment och exempel för att stödja din tes. Ett sätt hade varit att haka på 
M. Westmans argument och ytterligare utveckla dessa.

De texter som blir kommenterade är betydligt kortare än genomsnittet. 
Barbros kommentarer gäller den kortaste Robinson-Fredag-texten och 
den kortaste argumenterande texten, Christians den näst kortaste. När 
det gäller den argumenterande texten är längden kopplad till en genre-
kommentar: för att en argumenterande text ska kunna kategoriseras som 
debattartikel krävs en utvecklad argumentation, som inte får plats i en 
kort eller ”ganska kort” text.

Mycket få lärarkommentarer behandlar alltså textlängd, och de som 
finns berör alla problem med alltför korta texter. Att textens omfång, 
trots bristen på explicita kommentarer, utgör ett bedömningskriterium 
framhålls dock i flera undersökningar (Hultman & Westman 1977, Öst-
lund-Stjärnegårdh 2002). Kvalitet och textlängd är kopplade till varan-
dra – längre texter får högre betyg. I mitt material kan man se ett sådant 
samband i alla klasserna. 

Tabell 4. Genomsnittlig textlängd för olika betygssteg hos Anita, Barbro och 
Christian.

Anita Barbro Christian
Novell Arg. text Arg. text

MVG 686 841 559
VG 467 646 580 456
G 197 601 515
IG 192 (491)

 

Av tabell 4 framgår att den genomsnittliga textlängden för G-texterna 
hos Anita är 197 ord och för VG-texterna 467 ord. Också för de argu-
menterande texterna i Barbros och Christians klasser gäller att den ge-
nomsnittliga textlängden ökar för varje betygssteg. Allra längst, 841 ord 
i genomsnitt, är MVG-texterna i Barbros klass. Samma tendens finns i 
fråga om Robinson-Fredag-texterna, men där är skillnaden mellan G, VG 
och MVG relativt liten.
Det är också påfallande att både korta texter (kring 300 ord) och myck-
et långa texter (över 1000 ord) kan få höga betyg. Betydligt kortare än 
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genomsnittet är dock de båda noveller där Barbro kräver att skribenten 
ska bearbeta sin text.

Det förefaller alltså som om kriteriet textlängd har olika grad av rele-
vans för olika genrer. Där det finns en tydlig genreförväntning hos läsa-
ren krävs en viss textlängd för att uppfylla genrekraven – en debattar-
tikel där skribenten inte utvecklar argumentationen omdefinieras ju av 
Barbro och Christian som en insändare. För skönlitterära texter – i varje 
fall sådana som skrivs inom skolans ram – är genreförväntningarna troli-
gen inte lika klart uttalade. Att explicita kommentarer kring textlängden 
är så sällsynta är kanske inte förvånande. Textlängden samspelar med an-
dra kvalitets- och bedömningskriterier på ett komplicerat sätt. Inte hel-
ler råder det något enkelt samband för den enskilda skribenten mellan 
längd och kvalitet – den som följer rådet ”skriv längre!” producerar inte 
alltid bättre texter.
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8. Var i texten finns kommentarerna?

När läraren väljer hur hon kommenterar en elevtext väljer hon samti-
digt var hon placerar kommentaren. Vissa typer av kommentarer är med 
nödvändighet bundna till en viss placering i förhållande till texten, ex-
empelvis korrekturtecken, överskrivningar och olika slags streck, pilar 
och bågar. Andra har av tradition en viss placering. Betyg står t.ex. oftast 
efter texten, liksom sammanfattande kommentarer. I många fall finns 
dock valfrihet i placeringen av kommentarerna.

Både Barbro och Christian framhåller i intervjun att de har funnit ett 
kommentarmönster som de är nöjda med. Mönstret innebär en fast pla-
cering av vissa kommentarer – för Barbros del sammanfattande plus- och 
minuskommentarer efter texten, för Christians del kommentarer på se-
parata formulär. Figur 5 visar en sammanställning av placeringen av alla 
textkommentarer.

Figur 5. Var placerar Anita, Barbro och Christian textkommentarerna? Samtliga 
kommentarer. Procent och faktiskt antal.

Anita Barbro

Christian

(26)

(732)

(388)

(12)

(498)

(592)

(184)

(290)

(76)

(73)
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Skillnaden mellan lärarna är påtaglig. Speciellt tydlig är kontrasten mel-
lan Anita och Christian, som utgör ytterligheter när det gäller kommen-
tarer efter texten: Anita placerar drygt 40 procent och Christian endast 
en procent av sina kommentarer efter själva texten. 

Man kan se Anitas placering av kommentarerna som en avspegling av 
hennes allmänna kommunikativa strategi. I den täta, personliga kommu-
nikationen med eleverna kan kommentarer efter texten läsas som brev 
till skribenten, med personligt tilltal, frågor och utrop och dessutom un-
dertecknat av Anita och skrivet med avsikten att öka mottagarens själv-
förtroende.

Christian har valt att avstå från kommentarer efter texten av samma 
skäl som Anita använder dem: de uppfattas just som personliga medde-
landen. Med Christians formulering: ”ett litet brev som kanske var trev-
ligt, men så var det inte mycket mer”. Det datorskrivna formuläret med 
sin fasta struktur blir, enligt Christian, mer noggrant läst och uppfattas 
som ”ett enda stort betyg”.

Barbros konsekventa plus- och minuskommentarer efter texten kan 
kanske ses som ett halvt formaliserat mellanting mellan Anitas person-
liga kommentarer och Christians formulär. Den sammanlagda andelen 
kommentarer efter texten är för Barbros del betydligt lägre än för Anita 
(17 % mot 42 %), men mycket högre än för Christian. Plus- och minus-
kommentarerna innehåller sällan ny information, utan kan snarare läsas 
som en kort värderande sammanfattning av påpekanden i texten och i 
marginalen.

Anitas fokusering på kommentarer efter texten har som följd att an-
delen marginalkommentarer för hennes del är mindre (15 %) än hos 
Barbro (27 %) och Christian (31 %). Ett bidragande skäl kan också vara 
texternas typografiska utformning. De flesta av fordonsklassens texter 
är ju handskrivna, med växlande marginaler, där kommentarer inte all-
tid får plats. 

Marginalkommentarerna är naturligtvis ofta innehållsligt sammanlän-
kade med markeringar i själva texten. Det kan gälla exempelvis termer 
eller klargöranden av olika slag som i texten motsvaras av understryk-
ningar. Antalet kommentarer i texten överstiger dock hos alla lärarna 
antalet marginalkommentarer. Barbro placerar mer än hälften, 56 %, av 
alla sina kommentarer i texten. För Christian är andelen 44 % och för 
Anita 43 %.

Många av marginalkommentarerna, men framför allt kommentarerna 
i själva texten, innebär ett direkt ingrepp i skribentens text. (Se avsnitt 
7.4.) Överstrykningar, ändringar, pilar eller understrykningar med kate-
goriserande termer i marginalen ger inte utrymme för dialog mellan lä-
saren-läraren och skribenten-eleven. Här möter eleven i stället läraren 
när hon talar klartext i sin roll som normbevakande auktoritet och som 
handgriplig förmedlare av drag som kännetecknar olika genrer.
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9. Att skapa en genre

I det nationella provet i svenska möter eleverna ofta uppgifter som för-
utsätter genrekunskap. I beskrivningen av en av uppgifterna våren 1999 
heter det t.ex.: ”Skriv ett debattinlägg för publicering i Aftonbladet. Pre-
sentera dina egna åsikter tydligt och argumentera utförligt för dem!” Här 
förutsätts eleven alltså känna till och behärska den namngivna genren 
debattinlägg. Och i det typiska debattinlägget ska det ingå presenterande 
och argumenterande inslag, alltså inslag av olika texttyper13.

I avsnitt 4.2.1 har jag berört den debatt som förts inom den process-
orienterade skrivpedagogiken om genrebegreppet och behovet av gen-
rekompetens. När man diskuterar genrer och skolans skrivundervisning 
brukar man peka på genrens koppling till en viss kommunikationssitua-
tion. För skolans del är detta inte oproblematiskt – när genrer som de-
battartiklar och recensioner skrivs inom undervisningens ram utgör de 
imitationer av genrer snarare än verkliga artiklar och recensioner. (Se 
t.ex. Nyström 2000 s. 49 ff.). Ett aldrig så välskrivet ”debattinlägg för 
publicering i Aftonbladet” är alltid först och främst en lösning på upp-
gift B1 i det nationella provets skriftliga del, skriven för att uppfylla vissa 
givna betygskriterier, inte för att publiceras i kvällspressen. Att genrebe-
greppet är problematiskt i skolsammanhang illustreras också av att be-
greppet uppsats lever kvar, oberoende av den skrivpedagogiska debatten. 
Anita talar t.ex. om skrivuppgiften ”argumenterande uppsats”.14

Det nationella provet kan antas vara starkt styrande för lärarnas skriv-
undervisning. Fokuseringen på kommunikationssituationen och namn-
givna genrer i beskrivningen av uppgifterna bör kunna avläsas också i lä-
rarnas textkommentarer. I Christians klass utgörs en av skrivuppgifterna 
just av det nationella provet från våren 1999. Omkring en tredjedel av 
eleverna har valt att skriva antingen ett debattinlägg för publicering i 
Aftonbladet eller ett inlägg till Språkvård, alltså argumenterande texter. 
Andra namngivna genrer är t.ex. artikel i facktidskrift, artikel i litterär 
tidskrift och inledningsanförande vid diskussion i klassen. Kommentarer 
till situations- och målgruppsanpassning förekommer mycket riktigt hu-
vudsakligen när det gäller dessa texter. I kommentarformuläret till upp-
giften att skriva ett inledningsanförande skriver Christian exempelvis:

Texten skulle fungera mycket väl i sitt sammanhang

eller, med ännu tydligare hänvisning till uppgiften:

Texten skulle utan tvekan fungera i det sammanhang som uppgiften 
angav.

13 Med genre menar 
jag här texter som föl-
jer ett mönster i fråga 
om språkform, inne-
håll och social funk-
tion. Genrer är oftast 
också namngivna av 
dem som använder 
dem, t.ex. notis, de-
battartikel eller bruks-
anvisning. En text som 
representerar en genre 
kan innehålla inslag av 
olika texttyper. Vid si-
dan av argumenteran-
de texttyp brukar man 
tala om exempelvis be-
rättande, beskrivande 
och utredande textty-
per (se vidare t.ex. Ny-
ström 2000 s. 30 och 
49 ff.). 

14 ”Funktionellt skri-
vande” med angivande 
av genre för varje upp-
gift prövades redan i 
de centrala proven, 
visserligen med mått-
lig framgång (Östlund-
Stjärnegårdh 2002 s. 
53).
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Kommentarerna placerar alltså in texten som en del av skrivsituationen i 
skolan, och förutsätter också att skribenten har en klar föreställning om 
beskrivningen av uppgiften. Christian är ju den av lärarna som har den 
största andelen genrekommentarer. Delvis förklaras detta just av styr-
ningen från uppgiftsbeskrivningarna, särskilt målgrupps- och situations-
anpassningen.

Genrekommentarer är normalt explicita. Vanligast är att läraren namn-
ger genren och kommenterar i vilken grad elevens text är ett exempel 
på denna genre. (Christian använder begreppet texttyp i sitt formulär i 
ungefär samma betydelse: ”Utredningen som texttyp”.) Textens längd 
och argumentationens kvalitet är genredrag som kommenteras både av 
Barbro och Christian, liksom avgränsningen gentemot besläktade genrer 
(exemplen är tidigare citerade i avsnitt 7.4):

Längden och det relativt ytliga i argumentationen gör att texten 
framstår mer som en insändare än en fördjupad argumenterande text. 
(Barbro)

Din text är ganska kort och känns därför mer som en insändare än 
som en debattartikel. Kanske hade du behövt lägga fram fler argu-
ment och exempel för att stödja din tes. Ett sätt hade varit att haka på 
M. Westmans argument och ytterligare utveckla dessa. (Christian)

En stark kontrast till Christians relativt preciserade förslag till utveckling 
av texten utgör Anitas personliga, berömmande utrop:

Du skriver utförligt, Henrik! Du behandlar många olika aspekter som 
ska finnas i en bra recension. Dessutom är du personlig. BRA!

Syftet med kommentaren framstår mer som höjande av självförtroendet 
än som ökning av genrekompetensen. Anita avstår ju t.ex. från att be-
nämna de olika aspekter som kan vara aktuella.

De flesta av Christians genrekommentarer finns i kommentarformulä-
ren. Formaliseringen bidrar naturligtvis till att antalet genrekommenta-
rer blir förhållandevis stort. Samtidigt visar de fasta rubrikerna vilka drag 
i texten Christian vill att skribenten främst ska observera. I kommen-
tarformuläret till ”Lilla specialarbetet” finns två rubriker som behand-
lar texttyp och genre: ”Är texten beskrivande och/eller utredande?” och 
”Utredningen som texttyp (titel, disposition, ordförklaringar, citat, tyd-
lighet, noter, litteraturförteckning)”. Christian räknar här alltså upp drag 
i texten som han ser som väsentliga för den utredande texten. Kommen-
tarerna är ofta berömmande: ”I hög grad utredande – bra!” och mycket 
utförliga:

Mycket väl genomfört. Klar och informativ titel. Tydligt formulerad 
slutsats. Mycket tydlig och läsarvänlig genomgång av metod och hur 
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ämnesbegränsningen har gått till – UTMÄRKT! Kom ihåg att beskri-
va hur du har kommit fram till olika definitioner (exempelvis upp-
delningen av olika slags beskrivningar av samtiden). Det räcker oftast 
med att skriva att man själv som författare har bestämt att denna de-
finition gäller. Ibland kan det verka än mer övertygande om man kan 
slänga fram något namn på en forskare el. dyl. som har formulerat de-
finitionen.

Under samma rubrik (”Utredningen som texttyp”) kan Christian också 
ge instruktion på detaljnivå. En annan skribent får följande råd:

Två saker att tänka på:
– Markera citaten! Citat som innehåller mer än 50 ord skrivs som  
 blockcitat.
– Sammanfattningen ska bestå av ett kort sammandrag av hela  
 uppsatsen, alltså någon rad om metod, resultat och slutsats.

Sådana kommentarer syftar till att skribenten ska kunna producera utre-
dande texter, med normenlig hantering av hela den akademiska arsena-
len av notsystem, källhänvisningar och korrekt citathantering – allt i linje 
med Christians tankar om att ha ”siktet inställt på universitetet”.

Kraven på behärskning av den utredande texten och dess formalia gäl-
ler ju på alla gymnasieprogram, och också Anita kommenterar vid flera 
tillfällen genretypiska formkrav. Oftast gäller det källhantering och citat- 
och referatteknik:

Språkligt sett håller du dig nära dina källor. Som du vet är inte upp-
giften att skriva av utan om … Dock har du ett gott urval av fakta och 
många olika källor. Det är bra.

Bra faktasökning!
Du håller dig väldigt nära källornas språk. Försök, nästa gång, att skri-
va om källans språk till ditt eget!

Lärarnas benämning av skrivuppgifterna varierar. Barbro talar om Ro-
binson-Fredag-texten som en ”berättelse” och Anita kallar den argumen-
terande texten för ”argumenterande uppsats”. Benämningen har bety-
delse både för lärarnas och elevernas förhållningssätt till uppgiften. När 
Christian kallar en skrivuppgift för ”Lilla specialarbetet” signalerar han 
att det handlar om en övning inför det egentliga specialarbetet. Special-
arbete är alltså en genre som ställer höga krav på exakt genreträff. Spe-
cialarbetet är också beskrivbart och alltså möjligt att kommentera med 
hänvisning till gällande normer och genrekonventioner. Christian skriver 
t.ex. att sammanfattningen ”ska bestå av ett kort sammandrag av hela 
uppsatsen”.

Ju mer formaliserad en genre är, desto större är likheten mellan olika 
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texter som representerar genren. De flesta protokoll är t.ex. skrivna efter 
i stort sett samma modell, och också specialarbetet har en relativt hög 
grad av likformighet. Andra genrer, med andra kommunikativa mål, har 
en lägre grad av likformighet. Det tydligaste exemplet är skönlitterära 
texter (se t.ex. Nyström 2000 s. 108). Skolskrivuppgifter som novell el-
ler inledningskapitel till en roman uppfattas av många lärare som svåra 
att kommentera.

Svårigheterna är av olika slag. Exempelvis är begreppen rätt och fel 
knappast tillämpliga på fiktiva texter annat än i fråga om ytspråkliga fe-
nomen. Kvalitetsbedömning (”bra – dåligt”) av skönlitterära texter är 
vansklig och tidskrävande, och osäkra och varierande genrekonventioner 
gör det svårt att snabbt ge konstruktiv respons. Att skönlitterära skriv-
uppgifter får en annan typ av lärarkommentarer än exempelvis argu-
menterande texter är alltså inte förvånande. 

En jämförelse mellan Barbros kommentarer till Robinson-Fredag-tex-
ten och till den argumenterande texten visar att den skönlitterära tex-
ten får förhållandevis fler kommentarer som gäller ordval, textkvalitet 
och perspektiv, medan den argumenterande texten får fler kommenta-
rer kring textstruktur och genre. Bland strukturkommentarerna domine-
rar explicita kommentarer till argumentstruktur och argumentkvalitet 
– alltså snarast kommentarer till texttypen argumenterande text. Andra 
kategorier, som kommentarer till textens yta, till grammatik- och kon-
struktionsfrågor och till textens innehåll får ungefär lika mycket kom-
mentarer i båda texterna.

Också när det gäller hur kommentarerna förmedlas finns det vissa olik-
heter mellan texterna. Det direkta tilltalet är vanligast i den argumen-
terande texten, medan olika slags markörer i själva texten (streck, bågar, 
pilar och understrykningar) är vanligast i Robinson-Fredag-texten.

Att behärska olika texttyper och genrekonventioner hör till den socia-
la och kommunikativa kompetens som skolan enligt läroplanen (Lpf 94 
s. 25) ska utveckla hos eleverna. Anitas, Barbros och Christians genre- 
och texttypskommentarer ligger i linje både med läroplanens och med 
deras egna mål för skrivundervisningen. En avgörande fråga är naturligt-
vis i vilken mån kommentarerna har effekt på elevernas skrivutveckling. 
I avsnitt 4 .7 har jag berört skrivforskningens syn på effekten av respons. 
Om man ställer sig bakom den extrema ståndpunkten att man lär sig 
skriva inom en genre genom att socialiseras in i en språklig och kulturell 
gemenskap måste man också acceptera att explicit undervisning, exem-
pelvis lärarkommentarer, är av mindre vikt. Skolmiljön erbjuder dock 
knappast möjligheter till gemenskap av det slag som leder till inlärning 
av autentiska genrer, med undantag för direkt skolanpassade texter, ex-
empelvis redovisningar och provsvar. Att inlärning ändå äger rum anty-
der att den explicita undervisningen trots allt fyller en funktion – i varje 
fall för vissa elever och under gynnsamma omständigheter.
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10. Exempel på texter och kommentarer

Den bild jag har försökt ge av Anita, Barbro och Christian bygger på ge-
nomgång av ett relativt stort antal elevtexter. I varje enskild text framträ-
der naturligtvis bara en begränsad del av lärarens kommentarprofil. Men 
samtidigt visar den enskilda texten läraren i verksamhet, så som eleverna 
möter henne. Jag ska i detta kapitel presentera en ”normaltext” för varje 
lärare, alltså texter som inte uppenbart avviker från majoriteten av tex-
terna i klassen. Jag har dessutom tagit med exempel på Christians kom-
mentarformulär.
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Anitas text är ett exempel på skrivuppgiften ”argumenterande uppsats”. 
Den är handskriven, i likhet med de flesta skrivuppgifterna i fordons-
klassen. Kommentarerna finns såväl i texten och i marginalen som efter 
texten. Eftersom marginalerna är nästan obefintliga har Anita problem 
med att få plats med sina kommentarer.

De ytspråkliga kommentarerna är få. Anita lägger t.ex. till en avslu-
tande punkt, men avstår från att kommentera skrivningen Men o andra 
sidan (rad 5). Hennes språkliga kommentarer gäller främst grammatik- 
och konstruktionsproblem, ordval och textstruktur. Hon markerar t.ex. 
en särskrivning, arton årsgräns (rad 3) med båge och marginalkommen-
tar (”ett ord”) och ändrar ett bra ställe att träffa nya människor och um-
gås och ha trevligt med till ett bra ställe att träffa nya människor att um-
gås och ha trevligt med (med en metakommentar där hon ber om ursäkt 
för ”kladdet”). Hon ändrar också ett fall av satsradning genom att sätta 
punkt efter killar (rad 7). Dra alla över en kant ersätts i klartext med dra 
alla över en kam, med kommentaren ”uttryck”, en markering av formu-
leringens status som stående uttryck, som inte kan avkrävas begriplighet. 
Skribentens användning av ju kommenteras av Anita, dels genom att hon 
stryker under 5 av de 6 fallen, dels genom en avslutande kommentar:

Det lilla ordet ”ju” använder du flitigt. Vilken betydelse har ordet? 
Kan det rentav strykas?

Du-tilltalet följs alltså av frågor, som innebär en indirekt uppmaning att 
stryka ju. Eftersom texten inte bearbetades är det osäkert om skribenten 
har reflekterat över frågorna. 

Kommentarerna till text- och argumentstrukturen finns dels i mar-
ginalen, dels efter texten. I marginalen, alltså i nära anslutning till det 
kommenterade, berömmer Anita i direkt tilltalsform skribentens an-
vändning av motargument:

Bra med motargument som du sedan avfärdar.

Efter texten frågar Anita lakoniskt efter saknade delar av texten:

Överskrift?
Inledning?
Avslutning?

Separerade från övriga kommentarer, i nedre högra hörnet, finns inne-
hållskommentarer i frågeform som aktualiserar ett tänkbart perspektiv-
skifte och en möjlighet till utbyggnad av texten:

Vad tycker flickorna? Kan det vara så att pojkar, i allmänhet, mognar 
senare än flickor?
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Berömmet och innehållsfrågorna kan ses som en del i Anitas strävan att 
stärka elevernas självförtroende genom uppmuntran och få dem att re-
flektera och sätta ord på tankar och känslor. Anitas närvaro i textkom-
mentaren understryks ytterligare av hennes underskrift och av  meta-
kommentaren i marginalen (”förlåt kladdet”). ”Kladdet” är en följd av 
Anitas läsarförväntningar: I stället för den väntade formuleringen krogen 
är ett bra ställe att träffa nya människor på skriver eleven nya människor 
och (dvs. att) umgås och ha trevligt med. 

Anita tar inte upp frågan om textens genretillhörighet. Inte heller 
kommenterar hon explicit språkbehandling, textkvalitet eller läsbarhet. 
Texten hör hemma i klassrumsverkligheten, och har inte något kommu-
nikativt syfte som sträcker sig bortom den. Det är fråga om en ”uppsats”, 
skriven med det i skolsituationen legitima målet att uppfylla kraven för 
godkänt i Svenska B. 

Frågor kring genretillhörighet och mottagaranpassning kan naturligt-
vis ses som sekundära om målet i första hand är reflexion och ökat själv-
förtroende hos skribenten. Å andra sidan förväntas en viss genrekompe-
tens av den som ska delta i samhällslivet. Att behärska olika genrer kan 
också i sig leda till ökat självförtroende. Här står Anita inför ett olöst di-
lemma.  
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Barbros text, med rubriken Mötet, är ett exempel på en skönlitterär 
skrivuppgift, där det för eleverna gällde att ”beskriva Robinson och Fre-
dag genom att jämka samman två beskrivningar” (texter av Defoe och 
Tournier). Den aktuella texten är skriven av en flicka. Den är skriven 
med ordbehandlare, i likhet med de övriga texterna i Barbros klass. Kom-
mentarerna finns i texten, i marginalen och efter texten. Plus- och mi-
nuskommentarerna, som ju enligt Barbro utgör en sammanställning av 
marginalkommentarerna, finns alla efter texten. Texten har fått betyget 
G (+). (I diskussionen av betygsättningen i avsnitt 7.5 har jag inte tagit 
hänsyn till plus- och minusmarkeringar.)

Barbros kommentarer gäller främst grammatik- och konstruktionsfrå-
gor, ordval och innehåll. Hon gör t.ex. en något svårtolkad ordföljdsänd-
ring (rad 3) och stryker att i skribentens formuleringar försöker att dölja 
(rad 4) och försökte att förstå (rad 6 från slutet). Hon stryker också tvärt-
emot (rad 3) och föreslår i stället till skillnad från. Preteritumformen dol-
de står i marginalen som ersättning för skribentens döljde, som markeras 
med taggig understrykning i texten. I det problematiska valet mellan han 
och honom (rad 7) väljer Barbro honom. Skribentens formulering Undra 
vem det är ? (rad 7) blir inte kommenterad. Däremot lägger Barbro till 
ett frågetecken efter Tänk om han är farlig (rad 8).

För att kategorisera problem använder Barbro förkortningarna ordv. 
och upprep. Problemen pekas ut med understrykningar – taggig för det 
stilbrytande gilla (rad 19), enkel för upprepningen av marken (rad 19, 
20). Också nya (sista raden) får taggig markering, vilket kanske ska läsas 
som en signal till skribenten om att det handlar om problem med ordval 
eller stil. Här ger Barbro ett förslag till ersättningsord: okända.

Berättarperspektiv och innehåll aktualiseras genom Barbros frågor
 
men, det vet han väl?

 
och

vem förklarar detta (m. hatten)?

Också de sammanfattande plus- och minuskommentarerna tar upp 
innehållet i en allmän positiv kommentar:

+ en bra och illustrativ situation

Om skribenten räknar plus och minus blir det övervägande intrycket ne-
gativt – mot en positiv står två negativa kommentarer. I minuskommen-
tarerna tar Barbro upp två problem som hon inte pekar ut i texten eller 
i marginalen. Det första är styckeindelningen, Barbros käpphäst:
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– styckeindelningen försvårar läsningen: man förvirras ibland – vem 
tänker och gör vad? Du hade, med fördel, kunnat styckeindela myck-
et mer – tydliga, mindre stycken.

I den kritiska kommentaren utgår Barbro alltså från läsarens synvinkel. 
Hon ger också, i du-form, råd till skribenten. Det direkta tilltalet åter-
kommer i den andra minuskommentaren:

– du ställer många frågor, färre svar. Det blir svårt att få grepp om de 
båda karaktärerna.

Bland det som inte kommenteras explicit är språkbehandling och text-
kvalitet – det finns t.ex. inga kommentarer av typen ”Välskrivet!”. Av de 
ytspråkliga problemen lämnas åtminstone ett okommenterat: blankste-
get före alla frågetecken. Inte heller perspektivbegreppet behandlas sam-
lat, även om många av kommentarerna pekar på problem med berättar-
perspektivet. Genretillhörigheten aktualiseras inte. Skrivuppgiften är ju 
detaljerat beskriven som en ”berättelse” med olika berättarperspektiv på 
den A4-stencil som lämnades ut till eleverna. Och där berörs inte något 
kommunikativt eller socialt sammanhang utanför klassrummet. 

Ett påfallande drag i Barbros kommentarer är de olika slagen av streck-
markeringar. En överstrykning är okomplicerad – den signalerar att nå-
gonting ska avlägsnas eller ersättas med något annat. En enkel under-
strykning eller en streckad linje är däremot mångtydiga. Den eventuella 
skillnaden i innebörd mellan enkla och streckade markeringar är inte 
heller alltid lätt att uppfatta – möjligen innebär den streckade linjen en 
större frihet för skribenten att ta hänsyn till påpekandet eller lämna det 
obeaktat. För att markera otvetydiga normbrott på olika språkliga nivå-
er använder Barbro taggiga understrykningar. De många olika slagen av 
streckmarkeringar gör att tolkningen för skribentens del kan vara pro-
blematisk, och för att säkert kunna tolka lärarens avsikt behövs oftast en 
kompletterande kommentar.

Pilar, streck och över- eller understrykningar kan förefalla triviala i 
jämförelse med många andra slag av kommentarer. Men de kan också 
ses som en signal till skribenten om att texten inte är hennes ansvar eller 
hennes egendom. (Se avsnitt 7.4.) Och att det är läraren, inte skribenten, 
som sitter inne med ”rätt svar”, en förebildlig, normenlig och genretypisk 
version av texten. Att bearbeta texten kan då för skribenten innebära 
att föra in korrigeringar enligt lärarens förslag – ett arbetssätt som ligger 
långt från idealbilden av den processorienterade skrivundervisningen.
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Text 3. Christian. Exempel på argumenterande text (föregående års na-
tionella prov) i naturvetarklassen samt fristående kommentarer.
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Christians text utgör ett exempel på texter skrivna som övning inför det 
nationella provet. I naturvetarklassen utgjorde ju det nationella provet 
från vårterminen 1999, ”Språk som bro och barriär”, utgångspunkt för 
vad Christian beskrev som ”ett processkrivande som löpt[e] över flera 
veckor”. Den aktuella provuppgiften beskrivs i presentationshäftet med 
nyckelorden ”resonera” och ”argumentera”. Genren är ”inlägg till [tid-
skriften] Språkvård” och rubriken ska vara ”Behövs svenskan?”. Texten är 
skriven av en flicka. Den är skriven med ordbehandlare, till skillnad från 
många andra av provuppgiftstexterna i klassen. Christian gör mycket få 
kommentarer i själva texten och i marginalen och inga kommentarer ef-
ter texten. I stället samlar han kommentarerna på ett separat blad.

Kommentarerna i högermarginalen berör skrivfel (tycket i stället för 
tycker, själ i stället för själv och bar i stället för bra) och stavfel (konklu-
tion). Christian använder tecknet      både för konklution och tycket – inte 
helt i linje med Skolöverstyrelsens gamla anvisningar, där det ju sägs att 
tecknet ska användas för ”svårare stavfel”. 

I texten är problemen markerade med enkel understrykning. Över-
strykning förekommer i ett fall: ett överflödigt och stryks. Explicita ord-
valskommentarer saknas. Däremot skriver Christian – på det separata 
bladet – berömmande om textens stilnivå, som ”passar uppgiften på ett 
utmärkt sätt”. Dessutom signalerar han med understrykning och fråge-
tecken i vänstermarginalen att skribentens användning av gemensamma 
som verb inte är normenlig. 

Kommentarer till textstruktur och argumentation finns dels i vänster-
marginalen i form av berömmande utrop (”Utmärkt resonemang!”), dels 
på det separata bladet. Direkt tilltal finns t.ex. i den första av de båda 
berömmande kommentarerna om argumentationens slagkraft. På det se-
parata bladet finns också explicita kommentarer till språkbehandlingen 
(”Språket är mycket korrekt”) och till läsarens förhållningssätt till ”re-
sonerande texter”. Resonerande texter får här snarast uppfattas som en 
texttyp, som enligt Christian kännetecknas bl.a. av att texterna kan ”stå 
för sig själva”. Formuleringen är bekant för många svensklärare, men 
Christian räknar inte med att skribenten förstår den, utan förklarar ut-
trycket: ”läsaren ska slippa att läsa fler texter än din”. Här aktualiseras 
alltså bristen på och behovet av ett gemensamt språk om språket.

Textens genretillhörighet belyses av Christians kommentar om vad 
som ingår ”i uppgiften”: skribenten förväntas ge sig in i ”Erikssons och 
Westmans debatt och därmed kommentera bådas ståndpunkter”. Texten 
är alltså inte ett exempel på ett inlägg i en tidskriftsdebatt utan på upp-
gift B 3 i det nationella provet vårterminen 1999. Och där är det viktigt 
– om man vill ha ett högt betyg i det kommande nationella provet – att 
komma ihåg att ”ta stöd från flera texter i häftet”.

I Skolverkets vägledningshäfte för det nationella provet talas det i be-
tygskriterierna om att texter ska fungera i sitt sammanhang och vara 
uppbyggda ”med tanke på syfte, mottagare och situation”. Christians 
kommentarer ger en fingervisning om att lärare och elever är eniga om 
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att det är provsituationen som är sammanhanget, betyget som är syftet 
och läraren som är mottagare.

I de separata kommentarerna har Christian medvetet använt sig av 
vägledningshäftet. Punkterna som behandlar argumentation, källor och 
språk under rubriken ”Betygsgrundande förtjänster” ligger nära motsva-
rande kommentarer i häftets betygskriterier. Eftersom texten fått be-
tyget MVG är det inte relevant att resonera kring vad som hade krävts 
för ett högre betyg. I texter med lägre betyg ställer Christian just denna 
fråga, men här talar han i stället under rubriken ”Att tänka på” klartext 
om vad som ”egentligen ingår […] i uppgiften” och vad skribenten ska 
komma ihåg ”[t]ill nästa gång”. Här finns också kommentarerna kring re-
sonerande texters egenskaper.
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Text 4. Christians kommentarformulär
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”Lilla specialarbetet” är en av naturvetarklassens större skrivuppgif-
ter. Huvuddelen av kommentarerna till dessa texter finns i ett separat 
formulär. Formuläret är uppdelat i två avdelningar, ”HISTORIA” och 
”SVENSKA”, med fasta underrubriker där Christian för hand skriver 
längre eller kortare kommentarer. Uppdelningen mellan ämnena är inte 
oproblematisk. Historiekommentarerna skulle lika väl kunna stå under 
rubriken ”svenska”, möjligen med undantag för punkt F, ”Historiskt re-
sonemang, vetenskapligt förhållningssätt, slutsatser”.

Formulärets språkliga kommentarer är hierarkiskt ordnade (A–C), 
från ”språkriktighet” över ordval, stilnivå, styckeindelning och textbind-
ning till ”utredningen som texttyp”. Christian är den enda av lärarna som 
explicit nämner det textlingvistiska begreppet textbindning. Några kom-
mentarer till skribentens textbindning finns dock inte – möjligen kan 
”röd tråd” som nämns under historierubriken (D) ses som den konkreta 
manifestationen av flera samverkande drag i texten, bland dem textbind-
ningen. I den berömmande kommentaren under D nämner Christian 
också begreppet tematik: ”Mycket behaglig och logisk tematik. Du väver 
samman en stor mängd fakta på ett föredömligt sätt”.

De detaljerade rubrikerna i formuläret avspeglar Christians arbete 
med att finslipa den utredande texten. En uppräkning som ”titel, dispo-
sition, ordförklaringar, citat, tydlighet, noter, litteraturförteckning” ger 
möjlighet till detaljerade kommentarer av genretypiska drag. Den kan 
också vara en påminnelse för skribenten om obligatoriska element inom 
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genren. För Christian kan formaliseringen vara arbetsbesparande, även 
om formulärets utförlighet sannolikt leder till att kommentarerna blir 
mer detaljerade än helt fria kommentarer skulle vara.

Den text som kommenteras i det aktuella formuläret är skriven av en 
flicka. Hon får många synnerligen positiva kommentarer, ofta i utrops-
form. Direkt, berömmande tilltal är också vanligt. Den enda invändning-
en finns under rubriken ”Utredningen som texttyp”, där Christian ger 
skribenten rådet att formulera sig ”något mindre litterärt”. Han hänvisar 
till genrens krav på precision men säger samtidigt beklagande, med en 
hänvisning till läsarens upplevelse, att ”det är synd att det är så – det blir 
behagligare att läsa när man skriver som du”.

De utförliga kommentarerna i formuläret till genretypiska drag på de-
taljnivå utgör en del av Christians strategi för att säkerställa skribentens 
genrekompetens. Siktet är inställt på det vetenskapliga skrivandet – och 
på universitetet.
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11. Tre världar. Slutsatser för 
skrivundervisningen 

Enligt läroplanen för gymnasieskolan utgör svenska ett enda ämne, med 
samma mål och samma betygskrav på alla program. Den skolvardag som 
framträder i min undersökning motsäger på många punkter en sådan be-
skrivning. Tydligast är skillnaden mellan Fordonsprogrammet å ena sidan 
och Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammet å andra si-
dan. Anitas arbete med textkommentarer avspeglar en helt annan verk-
lighet än den som möter Barbro och Christian. Men också Barbro och 
Christian skiljer sig mycket från varandra i fråga om arbetsmetoder och 
mål för skrivundervisningen. Till en del kan detta naturligtvis förklaras 
med olikheter i personlighet och intresseinriktning. Men de skillnader 
som finns mellan programmen handlar också om olika skrivkulturer (se 
t.ex. Nyström 2000 s. 235). Elevens text och lärarens kommentarer av-
speglar – och återskapar – ett komplicerat mönster av förväntningar och 
traditioner.

I Anitas klassrumsverklighet är nyckelorden beröm och kommunika-
tion. Anita berömmer ofta eleverna och använder medvetet berömmet 
för att höja självförtroendet och öka skrivlusten hos fordonsklassens poj-
kar. Hennes strategi är genomtänkt, men den innebär också en risk: All-
mänt hållet beröm kan leda till förväntningar som inte infrias vid betyg-
sättningen.

Om det i en text finns problem på många olika språkliga nivåer är det 
viktigt att berömmet är specifikt, och dessutom kopplas samman med 
krav på bearbetning av texten. Skribenten måste kanske få hjälp med att 
utveckla både innehåll och språk. Balansgången mellan det allmänt upp-
muntrande och det specifika berömmet är inte lätt. Men det är det spe-
cifika berömmet som leder till utveckling – vilket i sin tur stärker själv-
förtroendet.

Kommunikation i fordonsklassen handlar om lärar- och elevkommuni-
kation. Anita använder ju t.ex. ofta direkt tilltal, både i  värderande och 
icke värderande textkommentarer. En kommunikativ aspekt som hon 
däremot sällan tar upp är textens förhållande till läsaren. Frågor som ald-
rig blir ställda är t.ex.:

• Vem riktar sig texten till?
• Vad vill läsaren veta?
• Vad vet läsaren redan?

Förklaringen ligger kanske i den avgränsade kommunikationssituationen 
– texterna är alla skrivna inom ramen för Svenska B och med Anita som 
enda läsare. Många av fordonseleverna skriver mycket litet utanför den-
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na ram, vare sig i skolan eller i andra sammanhang. Ansvaret för deras 
skrivutveckling vilar alltså till allra största delen på Anita. Att se texterna 
– och skribenterna – som deltagare i kommunikativa och sociala sam-
manhang utanför klassrummet och utanför skolan skulle kunna hjälpa 
Anita med den uppgiften.

För Barbros del är nyckelorden snarast normbevakning och värdering. 
En förhållandevis stor andel av hennes kommentarer berör språkets ytni-
våer, där normerna oftast är entydiga och okontroversiella. Värderingen 
av texterna framhävs och systematiseras genom sammanställningen av 
plus och minus efter texterna. De flesta av hennes kommentarer är dock 
placerade i själva texten, vilket aktualiserar frågan om vem som har det 
slutliga ansvaret för texten. 

I motsats till fordonseleverna har skribenterna på det samhällsveten-
skapliga programmet gott självförtroende. Många har också stor skrivva-
na, och skriver både i och utanför skolan. Barbros auktoritet i språkliga 
frågor är inte alltid oomstridd. Hennes omsorg om språkets yta – exem-
pelvis den grafiska styckeindelningen – och ordvals- och formulerings-
frågor kan kanske av vissa elever upplevas som intrång på det personliga 
skapandets domäner. Och när Barbro gör korrigeringar i texten eller ger 
förslag till formuleringar finns det risk för att skribenten går miste om 
den inlärning som ligger i att anstränga sig för att finna egna lösningar 
på språkliga och innehållsliga problem. Själva mängden av kommentarer 
och ändringar kan också motverka sitt syfte – det kan vara svårt att ur-
skilja vad som är väsentligast. 

Barbros samhällselever skulle sannolikt ha nytta av ett mer konsekvent 
genomfört processkrivande, med bearbetning av texten i flera steg och 
utveckling av arbetet i responsgrupper. Det är också troligt att Barbro 
och skribenterna skulle kunna finna nya sätt att förhålla sig till texterna 
om hon lät skribenterna ta större ansvar för sina egna texter.

Både Barbro och Christian talar om vikten av att öka elevernas skriv-
förmåga och skrivlust. Men de väljer olika vägar till målet. Genre- eller 
texttypskompetens och beröm är nyckelord som beskriver aspekter av 
Christians arbete i naturvetarklassen. Och den texttyp det framför allt 
handlar om är den utredande texten, med hela dess arsenal av formalia. 
Fokuseringen på utredande texter kan ses i ljuset av Christians priorite-
ring av universitetsförberedande skrivuppgifter och textkommentarer. 
Texterna ingår visserligen inte i något socialt sammanhang utanför sko-
lan, men det uttalat studieförberedande syftet skiljer dem från mer tra-
ditionellt skolskrivande. Christians dubbla kompetens i svenska och his-
toria gör det också möjligt för honom att i texter med historiska teman 
kommentera – och berömma – både sakinnehåll och språk.

Genom att Christian placerar en stor del av sina kommentarer på se-
parata blad kommer text och lärarkommentarer att framstå som åtskilda 
enheter, där skribenten bevarar sitt ansvar för texten. Också när det gäl-
ler att ändra elevernas skrivvanor i vissa problemfall (exempelvis stycke-
markering och särskrivning av sammansatta ord) använder Christian en 



100

Tre lärare – tre världar

101

Tre lärare – tre världar

metod som inte i första hand inbegriper lärarkommentarer i den enskil-
da texten, nämligen att skriva kontrakt (”De här tre felen ska jag aldrig 
mer göra!”).

Christian åtar sig alltså inte uppgiften som den ständigt korrigerande 
normväktaren, utan återför ansvaret till skribenten. Frågor om rätt och 
fel (se avsnitt 4.3) kommer därmed att underordnas frågan om texten 
fungerar bra eller dåligt. Många av kommentartyperna, exempelvis frå-
gor om textkvalitet och läsbarhet, kan ses i detta ljus. Här är rätt och fel 
inte tillämpliga begrepp, utan det är fråga om tydliga funktionskommen-
tarer. Detta gäller också berömmet, som hos Christian sällan är ospeci-
fikt utan i de flesta fall gäller tydligt avgränsade fenomen.  

Barbro och Christian utgör i detta fall varandras motsatser – en stor 
del av Barbros kommentarer berör ju tydligt normerade områden som 
språkets yta och grammatik- och konstruktionsproblem, där rätt och fel 
är tillämpliga begrepp. Perspektivkommentarerna, som Barbro är ensam 
om, handlar dock i första hand om språkets funktion.

Anitas, Barbros och Christians skolverklighet är olika, och deras väg till 
målet skribenter med skrivlust, skrivförmåga och självförtroende ser där-
för olika ut. Men trots olikheterna ställs de alla tre också inför grundläg-
gande likheter som de måste förhålla sig till – skolskrivandets förutsätt-
ningar och kommunikativa villkor är gemensamma. En av vägarna till en 
större textmedvetenhet och bättre texter på alla program skulle kunna 
ligga i en tydligare fokusering på genrebegreppet och på textens funk-
tion, i klassrummet och i samhället. 

Men om elever och lärare ska kunna formulera den textkunskap som 
i dag oftast är tyst krävs ett gemensamt språk om språket. Anita, Barbro 
och Christian och deras elever har alla på olika sätt omvittnat behovet av 
ett metaspråk. Och det språket är knappast identiskt med den traditio-
nella skolgrammatikens terminologi, även om Anitas och Barbros elever 
visar en stor tilltro till grammatiken som universalredskap.

För att skrivundervisning ska vara framgångsrik är det inte minst vik-
tigt att skrivandet sker i en positiv atmosfär. Anitas, Barbros och Christi-
ans elever arbetar alla i en sådan skrivmiljö. Beröm och uppmuntran är 
en naturlig del av lärarnas kommentarer. Vi befinner oss långt från den 
traditionella skrivundervisningens rättande rödpenna, där berömmet 
ofta inskränktes till ett avslutande, obestämt ”Bra!” efter texten. Och 
därmed också lång från den lärartyp som Anson (1989) kallar för ”dua-
listisk responsgivare” (se avsnitt 4.5). 

En större likhet finns det mellan Ansons båda andra lärartyper och 
Anitas, Barbros och Christians sätt att kommentera texter. Den ”rela-
tivistiska responsgivaren” har drag som återfinns framför allt hos Anita. 
Det gäller i synnerhet kommentarernas likhet med personliga brev, fo-
kuseringen på skribenten och lärarens tvekan inför att kräva konkreta 
textförbättringar. Den ”reflekterande responsgivaren” beskrivs av Anson 
snarast som den idealtypiska läraren, som både utmanar och stöder skri-
benten, som visar på alternativ och ger precist beröm och som ställer 
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innehåll och avsikt i centrum och ger skribenten det fulla ansvaret för 
sin text. Likheten med Christian är påfallande.

Anson ser responsstilarna som stadier i en utveckling, där skrivunder-
visningens förändring av fokus från produkt till process varit av avgö-
rande betydelse. Också enskilda lärare skulle kunna utvecklas enligt en 
responstrappa: från dualistisk till relativistisk till reflekterande respons-
givare: 

     Reflekterande
   Relativistisk
 Dualistisk

Men att kommentera texter på Fordonsprogrammet är inte detsamma 
som att göra det på Samhällsvetenskapsprogrammet eller Naturveten-
skapsprogrammet. Bilden av den responsgivande läraren som är stadd i 
ständig utveckling är tilltalande, men den döljer de djupgående skillna-
der i undervisningens villkor som råder mellan de olika gymnasiepro-
grammen.
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