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Sammandrag 

Undersökningen belyser en skrivprocess i svenska i grundskolans år 9. Studien har sin 

fokuspunkt i det gemensamma arbetet för elever och lärare vid skriftliga arbeten. 13 

debattartiklar i två versioner har tillsammans med lärarens skriftliga och muntliga respons 

utgjort empirin. Analysen utforskar och synliggör den dialog som pågår mellan lärare och 

elever men också mellan olika texter. Analysen innehåller både kvantitativa och kvalitativa 

inslag. Responsen från läraren visar sig främst fokusera på innehållet i texten samt disposition 

framför andra områden såsom grammatik och formalia. Genom de många påståenden, 

uppmaningar och frågor i responsen får eleverna stöd i utvecklandet av sina texter. Samtidigt 

förs ett resonemang om vem som bär ansvaret för texten när första utkastet är skrivet. 

Konkreta ändringsförslag har i tidigare forskning visat sig ge eleverna mest stöd i sina 

revideringar men många forskare menar att erbjudanden om sådana färdiga strategier inte lika 

enkelt kan kopplas till skrivutveckling. Frågor och beröm fyller en annan funktion än just stöd 

till revidering. De bidrar istället till att eleven själv får lösa problem och utveckla strategier 

vilket tros ha en gynnande effekt på skrivutveckling. Frågor från läraren visar sig dessutom i 

denna studie vara den yttrandeform som leder till flest revideringar procentuellt. Andra 

upptäckter i studien är att beröm står för 10 % av den skriftliga responsen och består i stort 

sett av samma kommentar, vilken berör argumentkvaliteten. Också formuleringar kring 

struktur och disposition verkar vandra från text till text. 

 

Nyckelord 

Skrivprocess, respons, skrivundervisning, dialog 
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1 Bakgrund 

Skrivundervisningen i svenska ska enligt kursplanen för grundskolan ”[..] syfta till att eleverna 

utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. ” 

(Skolverket, 2011). Skrivundervisningen syftar således inte endast till att eleven producerar 

texter, utan även att han/hon bearbetar sin text tillsammans med andra. Ett inte alltför 

obekant arbetssätt i diverse skrivprocesser i skolan är att eleverna lämnar in sina texter och 

läraren kommenterar och/eller bedömer textens olika aspekter. Det didaktiska redskapet 

brukar benämnas respons. Historiskt sett har responsuppdraget legat på lärarens bord och 

Igland (2003), från vårt grannland Norge, beskriver fenomenet så här:  

 
Skolans mest väletablerade återkopplingspraxis när det gäller skrivundervisningen brukar vi kalla 

rättning. Den går ut på att läraren kommenterar, korrigerar och betygsätter elevtexterna. 

Aktiviteten är impopulär hos många lärare, föga uppskattad av eleverna och kritiserad av 

forskarna. (Igland 2003:243) 

 
Responsens praxis beskrivs på liknande vis av svenska forskare och Bergman-Claeson (2003) 

menar att den i Sverige har präglats av rättning eller ett ”röda-pennan-perspektiv” (2003:23). 

Ur ett sådant perspektiv utgår läraren ifrån skolans normer om hur en text ska vara och då 

kommenterar eller ”rättar” det normavvikande. Rättningens plats i skrivundervisningens 

responsarbete är dock i forskningen ett omdiskuterat fenomen. Onore (1989) hävdar t.ex. att 

kommentarer som inte markerar fel eller misstag inte har någon revisionseffekt, d.v.s. att 

kommentarer som är problemorienterade har störst chans att leda till att eleven reviderar sin 

text. Å andra sidan hävdar bland andra Hoel (2001) och Bergman-Claeson (2003) tvärtom att 

det är elevtextens styrkor som ska lyftas fram i lärarens respons, eller åtminstone att det ska 

finnas balans mellan kommentarer som fokuserar på brister och kommentarer som fokuserar 

på förtjänster. Abrahamsson och Bergman (2005:123) menar dessutom att fel och misstag inte 

alls borde markeras i texten, utan istället bokföras av läraren för att utgöra ett 

undervisningsunderlag för framtiden.  

Under hösten 2012 utförde jag en undersökning av hur 20 svenska som andraspråkslärare 

kommenterat elevers uppsatsdel i de nationella proven (Strindberg, 2012). Undersökningen 

kartlade dessa kommentarer utifrån deras fokus, d.v.s. vilken aspekt av elevtexten som 

kommenterades, utifrån hur dessa kommentarer var utformade samt om kommentaren var 

problemorienterad eller belyste förtjänster. Då materialet i den undersökningen, som bestod 

av färdiga uppsatser med tillhörande skriftlig respons, var av produktartad karaktär, söker den 
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här undersökningen nu istället undersöka responsen i skrivundervisningen ur ett 

processperspektiv med fokus på just skrivprocess och revision.  

Mitt syfte är att undersöka en skrivprocess med utgångspunkt i dialogen mellan elevtexter 

och tillhörande skriftlig respons samt vilken revideringspotential dessa kommentarer har på 

elevtexter i svenska. 
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2 Litteraturöversikt 

I detta avsnitt redovisas tidigare rön om skrivundervisning och framför allt lärarrespons i 

skrivundervisningen. De teoretiska utgångspunkter som format och inspirerat denna 

undersökning är dialog samt ett vidgat textbegrepp, bl.a. genom Bachtins teori om dialog och 

Hoels texttriangel. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen består av rön som har skrivundervisning som gemensam nämnare. 

Forskning på lärarrespons tenderar att vara mer utvecklad i andra delar av världen än just 

Sverige, vilket gör att också forskning från bl.a. Norge och USA kommer att redogöras för. 

Dispositionen gör en ansats att vara tematisk utifrån olika aspekter av skrivundervisning och 

respons. 

 

2.1.1 Skrivundervisning och respons i  Sver ige  

Det finns ett antal svenska studier som har undersökt skrivundervisning med fokus på respons 

i svenskämnet. I Bergman-Claesons (2003) undersökning ”Tre lärare – tre världar” följer hon 

tre gymnasielärare i skrivundervisningen i svenska. Materialet i undersökningen består av 110 

elevtexter som kommenterats av respektive lärare. Resultaten i undersökningen visar på stora 

skillnader mellan de tre lärarna och deras sätt att ge respons. Den första läraren har beröm 

som ledmotiv i sin respons, något som senare visar sig något problematiskt när betygen inte 

korrelerar med den skriftliga, positiva feedbacken som eleverna mottagit. Den andra läraren 

beskrivs av Bergman-Claeson som den ”ständigt korrigerande normväktaren” (2003:101), som 

bevakar skolans normer och lägger störst vikt vid textens yta och form-relaterade nivåer. Den 

tredje läraren är den som lägger ner allra mest tid till att utforma den skriftliga responsen. 

Kommentarer på elevtexten skrivs av honom på ett separat blad och inte i marginalen eller i 

texten likt de övriga två lärarna. Rätt och fel åsidosätts av den tredje läraren som istället 

fokuserar på funktionsinriktade bra och dåligt. Av honom ges berömmet sällan allmänt utan 

knyts an till specifika nivåer och delar i texten. Genom att separera kommentarer från elevtext 

ges ansvaret för texten återigen tillbaka till eleven enligt författaren (Bergman-Claeson, 

2003:99ff). Bergman-Claeson har inga uttalade teoretiska perspektiv, men det framgår tydligt 

av texten att ”den kommunicerande responsgivaren” föredras framför ”den korrigerande 

normväktaren”. Den korrigerande normväktaren representerar det röda-pennan-perspektiv 

som beskrivs i bakgrunden, medan den kommunicerande normväktaren istället representerar 

ett dialogiskt, flerstämmigt perspektiv. Ett sådant perspektiv, där dialog och flerstämmighet 

förordas återfinns i en annan liknande svensk studie. 
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Brorsson (2007) följer i sin avhandling ”Man liksom bara skriver” två grundskoleklasser i år 

7 och 8 och genom textanalys och intervjuer beskriver hon skrivundervisningen i 

svenskämnet. Brorsson tar sig an sina forskningresultat genom ett sociokulturellt perspektiv, 

både genom Vygotskij och Bachtin. Genom Vygotskij synliggör hon språket som verktyg i 

elevers utveckling men också undervisningens och kommunikationens potential till utveckling. 

Genom Bachtins dialog (se 2.2) ger hon texterna i hennes material en ytterligare dimension då 

Bachtin kritiserar vissa lingvistiker för att betrakta språk som något isolerat och inte ur dess 

kommunikativa karaktär. I Brorssons undersökning framkommer att den ena lärarens respons 

är de facto mångfacetterad, med kommentarer på allt från form till innehåll och genre. Det 

visar sig dock också vara vissa formuleringar som återkommer gång på gång. Ett sådant 

exempel är ”Språket har vissa brister” (2007:224). Vid närmare granskning visar det sig att 

eleverna inte alls förstår innebörden av en sådan kommentar. Den andre läraren i 

undersökningen använder frågor som verktyg. Uppmuntran och läsarintresserade frågor 

används för att få eleverna att utveckla sina resonemang. Responsen beskrivs som konkret och 

till viss del också specifik, men trots detta så fördjupas sällan elevernas resonemang. Texterna 

utvidgas och blir mer omfattande, men skriv- och textutveckling följer inte utbredningen av 

texterna enligt Brorsson (2007:202ff). Detta leder in på hur olika typer av respons får olika 

gensvar hos skribenter och vad som av forskarna betraktas som effektiv respons. 

 

2.1.2 Effekt iv respons 

Många forskare menar att feedback eller respons på skrivna texter leder till revidering och 

förbättring, även om inläraren selektivt väljer ut vad som ska revideras (Beason, 1993; Ferris, 

1997; Treglia, 2009). Däremot är frågan vad som är effektfull respons en tämligen 

omdiskuterad och spretig sådan och svaren pekar åt olika håll beroende på vilken forskare 

man frågar.  År 1985, i USA, beskriver Carol Miller i sin artikel ”Commentary That Works for 

the Learning Business Writer” (1985) sin undersökning där hon analyserat handledares 

(instructors’ i originaltexten) skriftliga kommentarer på texter i företagsvärlden. 

Kommentarerna har sedan analyserats för att kunna identifiera vilka aspekter av 

kommentarerna som kännetecknar effektiv respons. Hon konstaterar att handledarens respons 

ofta fokuserar på fel aspekter och därför inte ger inläraren det stöd han/hon behöver 

(1985:43). Signifikativt god skriftlig respons identifierades av Miller (1985:49f) utifrån följande 

fyra faktorer (översatt till svenska av mig): 

 
1. Responsen bör utstråla ett genuint läsintresse, vägleda eleven och texten utan att 

bedöma den.  
2. Skrivprocessen måste delas in i olika stadier för att skribenten ska kunna stöta på och 

lära sig att bemöta och lösa problem under processen. Responsen måste anpassas efter 
respektive stadie. 



 9 

3. Kommentarer ska vara så specifika som möjligt, tillräckligt specifika så inläraren kan 
använda dem för att lösa problem med sin text och på så sätt kunna utveckla strategier 
för eventuella situationer i framtiden. 

4. Responsen bör slutligen hjälpa skribenten att förstå de olika stadierna av 
skrivprocessen, vad dessa stadier kräver av skribenten och stadiernas olika syften. 
 

Resultaten i Millers undersökning visar också på tre urskiljande faktorer som gör skriftlig 

respons ineffektiv. Den första faktorn beskrivs som den mer erfarne handledarens önskan att 

den mindre erfarne skribenten ska lösa problem utifrån handledarens strategier och 

skicklighet, utan att skribenten får möjlighet att själv utveckla sådana strategier. Den andra 

faktorn berör precisionen i kommentarer. Kommentarer bör inte vara alltför allmänna, utan 

istället vara så pass specifika att de utgör det stöd som inläraren behöver för att kunna revidera 

sin text (se punkt 2 ovan). Den tredje faktorn menar Miller har att göra med kommentarernas 

prioritet, eller hierarki om man så vill. Ytliga kommentarer kring stavfel kan och ska inte få 

likvärdig uppmärksamhet tillsammans med kommentarer berörande djupare och mer 

problematiska aspekter av texten, t.ex. disposition eller innehåll (jfr Hoels texttriangel under 

2.2). Ytliga kommentarer hör enligt Miller överhuvudtaget inte till revisionsstadiet i 

skrivprocessen, utan är en fråga om ”editing” snarare än ”revision”, som är ett senare steg. 

Responsen måste därför struktureras och prioriteras på sådant vis att den korrelerar med det 

aktuella skrivstadiet i skrivprocessen (Miller, 1985:44ff). Forskningsfältet kring effektivitet i 

skriftlig respons spretar något, men de allra flesta varnar likt Miller för generella kommentarer 

som likt en gummistämpel överförs från text till text.  

Även Cynthia Onore (1989) varnar för alltför allmängiltiga kommentarer som inte utgör 

det stöd eleven behöver för revision. I sin undersökning ”The Student, the Teacher & the 

Text” har hon studerat skrivprocesser hos tre av sina studenter som alla tre deltar i en 

skrivkurs vid New York University. Med hjälp av en flera medbedömare bedömer och jämför 

hon kvaliteten i elevernas olika utkast efter de erhållit skriftlig respons från läraren. Onore 

beskriver en förvåning över sina resultat. Hennes undersökning tog form med en övertygelse 

om att så länge responsen var vägledande och meningscentrerad och studenterna blev 

inbjudna till en skrivundervisning genomsyrad av ett processinriktat förhållningssätt, skulle 

skrivutvecklingen följa (Onore, 1989:235). De hoppfulla förväntningarna infriades inte. 

Effekten av responsen var oförutsägbar, tvetydig och ledde till både förbättringar och 

försämringar varvat i studenternas texter. En slutsats hon drar är att kommentarer som inte 

ger studenten konkreta ändringsförslag har låg revideringspotential. Men revideringspotential i 

kommentarer behöver inte vara kopplat till skrivutveckling hos eleven och vice versa. I 

undersökningen lyfts bl.a. en student fram som med hjälp av de innehållsfokuserade 

kommentarerna utforskar och bygger ut sin text och som enligt Onore utvecklas som skribent, 

men elevens text blir inte bättre från version ett till version tre utan snarare sämre (Onore, 

1989). Även om både Millers och Onores undersökning tog form för ca 25 år sedan, upprepas 

likväl deras resultat i nyare forskning. 
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Återigen, specifik, textbaserad respons förordas av de flesta forskare inom fältet. Dana 

Ferris (1997) belyser i sin undersökning vid California State University ”The Influence of 

Teacher Commentary on Student Revision” hur olika former av lärarrespons kan förändra 

inlärarens text. I undersökningen har 1600 lärarkommentarer analyserats, sprungna ur 110 

första utkast skrivna av 47 studenter med engelska som andraspråk på avancerad nivå. 

Studenternas revision av sina texter utifrån den skriftliga responsen blev graderad på en skala 

från 1-6 beroende på revideringens omfång och framgång. Ferris varnar, i linje med Miller och 

Onore, för respons som likt gummistämplar går att överföra från text till text. Hon poängterar 

att ju mer specifika aspekter som berörs av kommentaren, desto effektivare blir den. Positiva 

kommentarer ledde i hennes undersökning väldigt sällan till revidering men författaren 

poängterar ändå funktionen i sådana kommentarer. Än en gång, revideringseffekt i en 

kommentar och dess potential till skrivutveckling hos eleven är inte detsamma. Ferris 

poängterar också att det är endast utifrån responsen som revisionen blivit analyserad. Inga 

andra faktorer kring inlärning och utveckling har blivit undersökta i studien. Andra upptäckter 

var bland annat att ”garderingar” (hedges), d.v.s. kommentarer som inleds eller broderas med 

förmildrande ord såsom ”please” och ”maybe”, gjorde varken av eller till angående 

revideringseffekt (Ferris, 1997:329). Överlag läste studenterna lärarens kommentarer men de 

valde också selektivt ut vilka rekommendationer de skulle följa. Fem procent av de revisioner 

som utfördes ledde till en försämring av texten. Frågor i responsen hade enligt Ferris mixad 

effekt, något som stämmer väl överens med övrig forskning: frågor är ett omdiskuterat verktyg 

i responsen. Görel Bergman-Claeson (2003) resonerar också kring respons i frågeform, och 

menar att frågor inte alltid tolkas som ett tecken på ett genuint läsintresse hos läraren, utan 

snarare som en uppmaning från lärare till elev, från bedömare till den som bedöms (se 2.1.3 

Relationen mellan responsgivare och skribent). En uppmaning som - ifall den följs - troligen 

leder till högre betyg. Denna skepsis till frågor delar också Onore (1989). Ferris 

graderingsskala över revideringspotentiella kommentarer har senare använts av andra forskare. 

Maria O. Treglia har i sin undersökning ”Teacher-Written Commentary in College Writing 

Composition: How Does It Impact Student Revisions” (2009) också undersökt 

revideringspotentialen i skriftlig respons. Med hjälp av Ferris (1997) skala från 1-6, graderar 

även hon revisionen mellan olika textversioner utifrån omfång och framgång. 22 elever med 

engelska som modersmål och 21 elever med engelska som andraspråk, som totalt skrivit 148 

utkast utgjorde tillsammans med 1186 kommentarer data till undersökningen. Ett särskilt 

intresse uttrycks i undersökningen för s.k. ”hedges”, såsom ”möjligen”, ”var god” eller 

”kanske” (se Ferris 1997). I linje med Ferris resultat påverkade sådana förmildrande aspekter 

av lärarkommentarer knappast studenternas revideringar. När revision uteblev berodde det 

istället på andra faktorer, särskilt när fokus i kommentarer låg på djupare, mer analytiskt 

krävande nivåer. Ju mindre beslutsfattande responsen innebar för eleven, desto större var 

sannolikheten att texten reviderades. Enligt Treglia fyller ändå förmildrandet av en kommentar 
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en funktion. I och med att handledaren/läraren uttrycker sig mer skonsamt eller milt, ges 

enligt henne ansvaret för texten tillbaka till eleven (Treglia, 2009). Vem som har ansvar för 

texten är ett resonemang vi har anledning att komma tillbaka till. 

Mari-Ann Igland (2003) diskuterar även hon effekten av lärarens kommentarer i sin 

avhandling ”Medan texten blir till”. Där beskrivs skrivprocessen ur en lågpresterande elevs 

perspektiv i skrivundervisningen i norska. Hon betraktar sina data utifrån ett dialogiskt 

perspektiv i Bachtins och Dysthes skola(se 2.2). Med hjälp av begreppen respons och initiativ, 

det första för att peka bakåt i processen och det senare för att peka framåt i densamma, 

konkretiserar hon Bachtins dialog, som gör klart att alla yttranden pekar både framåt och 

bakåt. Utifrån dessa två begrepp gör hon en indelning av responsen: bedömningar (pekar 

bakåt) och ändringsförslag (pekar framåt) (2003:254). Hon använder sig också av uttrycket 

”Gemensamt bearbetningsprojekt” (s. 258) vilket hon använder för att beskriva det samarbete 

mellan lärare och elev som tar plats i ett processinriktat skrivprojekt. Ibland menar hon att 

målen för texten kan variera och det är också i sådana diskussioner, där man i förhandling med 

varandra skapar en grund för utveckling (s. 270). Det visar sig - i linje med Ferris och Treglias 

resultat - att eleven i hennes undersökning selektivt väljer vilka kommentarer att följa. Ju 

djupare aspekter av texten som berörs och ju mer analytisk tankeverksamhet som krävs, desto 

mindre revidering följer. I de fall där den lågpresterande eleven fått konkreta ändringsförslag 

ändrar hon till nästa version av sin text. Där kommentarer istället åberopar elevens analytiska 

fördjupning av resonemang, ofta kring innehåll och argumentationskvalitet, uteblir revidering. 

De djupgående kommentarerna misslyckas därför som ”utvecklingsstimulerande didaktiska 

redskap” (s. 270). Däremot tillägger Igland att även om inte effekten syns i den bearbetade 

elevtexten, så kan fortfarande värdefulla tankeprocesser ha startat hos eleven som också måste 

ses som ett resultat (s. 270), trots svårigheten att mäta den. 

Dessa resultat, där eleverna ställs inför kognitivt krävande revision och antingen avvisar 

eller ignorerar ändringsförslagen, korrelerar väl med Torlaug Lökensgard Hoels (2001) resultat 

genom åren. Hon har forskat kring respons, både lärar- och elevrespons, och är professor vid 

lärarutbildningen i Oslo. Hon menar att svaga elever har synnerligen svårt att behärska de 

globala nivåerna vid både skrivande och responsgivande. Globala nivåer är hennes begrepp för 

djupare, mer kognitivt krävande aspekter av en text (se figur 1 Texttriangeln). Motsatsen till 

global nivå är lokal nivå. Hoel menar att ju bättre man behärskar de lokala nivåerna, desto mer 

krut kan man lägga på de globala (2001:28ff). Behärskning av mer lokala nivåer är lättare att 

applicera när en elev ska skriva i en ny genre. De lokala nivåernas regler och normer, där rätt 

och fel lätt kan urskiljas, är således lättare att överföra mellan genrer. De högre nivåerna å 

andra sidan är inte lika universella och behöver istället omförhandlas i och med genreskiften 

(s.65). Hoel utgår ifrån ett socio-interaktivt perspektiv när hon studerar skrivprocesser och tar 

hjälp av Bachtins dialog när hon beskriver hur elever genom förhandling och dialog tillägnar 

sig ny kunskap i skrivandet (s.40f). Den processinriktade skrivundervisningen bygger oftast på 
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sådana teoretiska ramar, där Vygotskij och Bachtin återkommande står som teoretiska 

stöttepelare i mycken forskning (t.ex. Dysthe, Hoel, och Brorsson för att nämna några). 

Samtliga dessa beskriver processinriktad skrivundervisning som ett förhållningssätt, där 

processen inte är linjär och innehållet omförhandlas och utveckling sker i utbyte med 

varandra. Att beskriva processinriktning som endast ett arbetssätt, t.ex. genom att göra 

tankekarta – skriva utkast – få respons – revidera, är att förenkla teori och praktik. Genom att 

synliggöra de olika nivåerna i en text, ges också en mer rättvis och vidare bild av 

skrivprocessen och texten, men den gör också responsen mer komplex. Vad ska man då 

fokusera på i responsen? Enligt Hoel (2001:151, 219) är kommentarer på de övre nivåerna mer 

ansträngande för både responsgivare och skribent men de har också störst möjlighet att 

förbättra texten. När de övre nivåerna behandlats, kan man successivt gå neråt mot mer lokala 

nivåer. Detta tankesätt känns igen från Millers (1985) synpunkter på effektiv respons, där de 

lokala nivåerna ska behandlas allra sist, i ”editing-stadiet”. Effektiv respons – och all givande 

undervisning – bygger enligt Hoel på dialogen. Frihet och styrning varvat genom dialog skapar 

”en bro mellan tanke och skriftligt uttryck, där samtalen underlättar övergången från den 

implicita och ”förkortade” tanken till det explicita och utarbetade skriftliga uttrycket” 

(2001:128). Ett sådant vitt perspektiv på skrivutveckling gör också responsen effekt svårare att 

mäta. 

Många rapporter och avhandlingar har försökt undersöka just den skriftliga responsens 

effekt, men Bergman-Claeson menar att skrivutveckling och kompetens kännetecknas av att 

eleven kan ”tänka självständigt, utnyttja egna erfarenheter och förmedla erfarenheterna till 

andra” (2003:30). Sådana kvaliteter är inte helt enkla att mäta konstaterar Bergman-Claeson. 

Med risk för att verka tjatig, så synliggör citatet ovan återigen att den skriftliga responsens 

revideringskraft inte är likställt med effekten på elevens skrivutveckling. Det är också viktigt 

att poängtera att det inte finns någon universellt recept på effektiv respons, utan elever lär sig 

olika och det kan finnas många faktorer som spelar in på hur responsen mottas. Relation 

mellan lärare-elev, ålder, kön, kultur och klasstillhörighet är några exempel på faktorer som 

skulle kunna påverka effekten av olika typer av respons. 

 

2.1.3 Relat ionen mel lan responsgivare och skribent  

Hyland och Hyland (2001) poängterar att relationen mellan lärare och elev eller handledare 

och student i högsta grad påverkar arbetet med att ge feedback på texter. Lärarens 

responsarbete går t.ex. inte att jämföra med hur en recensent kan kommentera ett litterärt 

verk, utan relationen måste hela tiden vägas in i dialogen när responsen utformas. I deras 

undersökning har de genomfört en textanalys på feedback från två lärare på texter skrivna av 

sex stycken studenter med engelska som andraspråk. De menar att läraren genom sina 

kommentarer inte endast kan väga in faktorer kring form eller innehåll, utan måste hela tiden 

väga in fler faktorer såsom relationen till elever via sin feedback och hur läraren ser på sig själv 
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som responsgivare. Därför menar Hyland och Hyland att det är att förenkla sanningen att 

endast titta på fokus och attityder i feedbacken objektivt och perspektivet måste därför enligt 

dem vidgas. Responsen måste belysas ur ett mer holistiskt perspektiv där man väger in 

relationen mellan lärare och elev i responsarbetet samt vad man som lärare har för syn på 

responsen och vilka mål man har med den (Hyland & Hyland, 2001:187). Ur en sådan 

synvinkel, blir det t.ex. svårare att bedöma huruvida beröm är ett effektivt sätt att ge feedback. 

Ferris (1997) tillsammans med andra forskare har konstaterat att beröm sällan leder till 

förbättringar, vilket är sant ur revideringsperspektiv, men förhållandet är enligt Hyland och 

Hyland mer intrikat än så och förespråkar därför beröm i responsen. Men författarna varnar 

också för att ge för generellt beröm och menar att vikten av att berömmet är specifikt är extra 

stor, då vissa elever i den undersökningen dömde ut de positiva kommentarerna som just 

”plåster på såren” (Hyland & Hyland, 2001:208). Bergman-Claeson understryker Hylands & 

Hylands resonemang, och problematiserar lärarens kluvna roll mellan att vara den som ska 

driva på och stötta eleven och samtidigt vara den som sätter betyget i slutändan. Det faktum 

att läraren sätter betyg kommer påverka hur eleven tolkar responsen (2003:27). Hur lärare och 

elever ser på respons har också visat sig i flera undersökningar skilja sig en hel del.  

Sarah Warshauer Freedmans (1987) stora undersökning med 560 lärare och deras elever 

involverade, visar på betydande skillnader i lärares och elevers syn på respons. I intervjuer med 

lärare visar det sig att respons under processen står i fokus och premieras. Tvärtemot, när 

eleverna intervjuas, visar det sig att de istället värdesätter respons och bedömning på 

slutprodukten. Även i Bergman-Claesons (2003) undersökning visar det sig att elevernas 

förhållningssätt till responsen skiljer sig från lärarnas. Deras upplevelse skiljer sig gällande 

responsens metodik jämfört med sina lärare. I de fall läraren anser att muntlig respons och 

elevrespons är vanliga inslag i skrivundervisning upplever eleverna istället att det är väldigt 

sällsynt. I de fall läraren istället tycker att de sällan använder sådana verktyg upplever eleverna 

det som vanliga inslag. Några elever ställer sig också tveksamma inför responsen och det 

normbevakande som den medför, medan en annan elev upplever den som positivt och att ”De 

är ju det viktigaste i text, de går före mig egen insats” (elevs utsaga, 2003:44). Citatet ger också 

exempel på och synliggör den maktstruktur som finns ingrodd i skolan inklusive de 

maktstrukturer som finns mellan lärare och elev och som påverkar responsarbetet. 

Huruvida ansvaret för texten kvarstår hos eleven eller förskjuts över till läraren under 

processen är en het potatis i forskningsfältet. ”Vem äger texten?” (2003:73) frågar sig 

Bergman-Claeson. Alla kommentarer menar hon, på ett eller annat sätt, gör ett ”ingripande” 

på elevens text (2003:73). Citatet ovan från en elev som tycker att lärarens kommentarer är 

viktigare än hans egen text, visar på det förskjutna ansvaret som förflyttas från skribent till 

responsgivare. Ansvarsförskjutningen syftar till att eleven, när han/hon skrivit sitt första 

utkast så är det upp till responsgivaren - och inte inläraren - att förbättra texten, t.ex. genom 

uppmaningar och färdiga förslag. Att det enligt Igland (2003) och Ferris (1997) är konkreta 
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ändringsförslag som leder till flest revideringar visar på samma tendens: ansvaret lämnas över i 

och med inlämnandet av första utkastet. Hoel (2001) förordar i sin avhandling ”Elevsamtaler 

om skriving i vidaregåande skole” frågor som enligt henne inte bara bidrar till att skribenten 

får utveckla sina tankegångar utan också genom frågan återfår makten över sin text 

(2001:115ff) och Bergman-Claeson instämmer, men varnar samtidigt för att frågor kan både 

ses som en uppmaning i förklädnad alternativt misslyckas med att ge det stöd eleven behöver 

för att förbättra sin text. Enligt Treglia (2009) ger ”hedges” också tillbaka ansvaret över texten 

till eleven. Enligt Bergman-Claeson så genererar den tredje läraren i hennes undersökning 

samma effekt genom att skriva responsen på ett separat blad av respekt för elevens text. I 

hennes undersökning visar det sig också att den vanligaste kommentaren består av bågar, pilar, 

understrykningar och streck, något som av henne tolkas ha motsatt effekt. Även om välviljan 

säkert är den bakomliggande faktorn till sådana kommentarer diskuterar Bergman-Claeson 

möjligheten att responsen ses som lärarens ”oinskränkta bestämmanderätt över det skrivna” 

(2003:73). Hon diskuterar också en kultur, eller ett perspektiv, som har sin bakgrund i rättning 

av elevarbeten av olika slag som ofta historiskt markerats med röd penna. Hon syftar till en 

kultur i responsarbetet som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Det är en kultur där läraren står 

för den obestridda expertrollen, ”den korrigerande normväktaren” (2003:23) och Bergman-

Claeson menar att: ”det är föreställningen om den korrigerande läraren med sin rödpenna som 

håller vakt mot ”slarvigt, hållningslöst språk” [..] som har överlevt” (2003:23). Det är enligt en 

sådan syn upp till läraren att försvara skolans och skrivspråkets normer och därför ligger 

ansvaret för texten på läraren snarare än på eleven efter första inlämning, då elevens enda 

uppgift är att följa ”förslagen” från läraren. I några fall i hennes undersökning följs 

kommentarerna blint, sannolikt av elever som i citatet ovan som tycker att kommentarerna är 

viktigare än ens egen text, utan att ifrågasätta lärarens bevakande av normer. Några få enstaka 

elever ifrågasätter i intervjuer explicit skolans och lärarens normer i skrivandet (Bergman-

Claeson, 2003:44ff).  

I och med att dialogbegreppet genomgående står centralt i den här undersökningen, har vi 

anledning att komma tillbaka till relationen mellan lärare och elev, eller responsgivare och 

skribent. 

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 
Ett vidgat textbegrepp har inspirerat utformningen av denna undersökning där texten ses som 

mer än bara en isolerad enhet bestående av ord och fraser. Texter, eller yttranden, är inte bara 

svar och utrop till andra texter, utan har även olika nivåer. Bachtin används i flera led för att 

analysera den dialog som äger rum i en skrivprocess mellan skribent och responsgivare men 

används också för att diskutera sambandet mellan texter, mellan elevernas olika utkast, mellan 

exempeltexter inom samma genre vilka samtliga enligt Bachtin väger in i dialogen.  Bachtin 

står för det övergripande teoretiska perspektiv som lagt grunden för den här undersökningen, 
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Iglands (2003) applicering av Bachtins dialog på lärarkommentarer samt Bergman-Claeson 

(2003) har gett konkreta analysverktyg och tillsammans med Hoels texttriangel (2001) som 

bidragit till begrepp som synliggör textens olika nivåer. 

2.2.1 Dialog isk text 

Bachtin var språkfilosof och litteratur- och kulturteoretiker som levde 1895-1975 i Sovjet 

(Dysthe, 2003:15). Bachtin nämns i många sammanhang tillsammans med Lev Vygotskij, då 

de båda idag beskrivs tillhöra en socio-kulturell skola där kultur, historia och social miljö 

tillmäts en stark inverkan på individens utveckling. Så här beskriver Bachtin miljöns inflytande 

på individens tal: ”[..] varje persons individuella erfarenhet av talet formas och utvecklas i 

oupphörligt och ständigt samspel med andras individuella yttranden” (Bachtin, 

1953/1997:229). Individens miljö och kommunikation var central i Bachtins arbete och han 

kritiserar den – enligt honom förenklade – bilden av kommunikation som traditionellt beskrivs 

med hjälp av endast två aktörer, den talande och den lyssnande. Enligt honom är förhållandet 

däremellan mer komplicerat än så. Enligt Bachtins teori om dialog har alla yttranden, både i tal 

och text, en dialogisk karaktär. Med det menas att en text alltid är en del av ett invecklat led av 

kommunikation åt olika håll, d.v.s. att den aldrig står isolerad utan skapas som svar – och 

bildar nya - till andra texter (1953/1997:211ff). Detta utökade synsätt på text har inspirerat den 

här undersökningens utformning och syfte, där varken elevernas texter eller lärarens 

kommentarer analyseras som isolerade enheter utan belyses i relation till varandra och genom 

relationer mellan lärare och elev. 

Ur ett sådant perspektiv blir aldrig läsaren, eller lyssnaren, passiv. Läsaren i min 

undersökning är både elever och lärare som båda tar del av varandras yttranden. Bachtin 

beskriver det på följande vis:  

 
[Lyssnaren intar] en aktiv och svarande position i förhållande till talet: Han instämmer eller 

instämmer inte med det (helt eller delvis), han fyller ut det, tillämpar det, förbereder sig för att 

verkställa det osv. [..] All förståelse av levande tal, av ett levande yttrande, är av aktivt svarande 

karaktär (även om graden av dess aktivitet kan vara högst skiftande); all förståelse är fylld av svar 

och ger nödvändigtvis upphov till svar i en eller annan form: den lyssnande blir den talande 

(Bachtin, 1997:211) 

 
I Bachtins texter framgår att tal också innefattar text, eller som han själv beskriver det, ”skrivet 

och läst tal” (1953/1997:211). Att läsaren aldrig blir passiv utan grundar i och med lyssnandet 

sitt svar i en eller annan form, går i den här undersökningen att applicera på både lärare och 

elever, som båda utgör viktiga led i denna kommunikation: kommunikationen är inte envägs 

och inte heller tvåvägs, utan den är mer komplicerad än så. 
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Sättet att se på en lärarkommentar förändras i och med detta synsätt. Den kan inte endast 

belysas som ett resultat av - eller svar till - en traditionell lärarpraxis kring skrivundervisning 

och respons, utan måste även belysas ur den dialog som den ingår i. Den speglar förvisso en 

tradition inom skolväsenden, men är också ett svar på andra texter som lästs och skrivits. På 

samma vis är elevtexten som i sin tur är ett svar inte bara ett svar på de instruktioner läraren 

angett, utan även svar på tidigare texter som eleven både läst och skrivit. Också de tilltänkta 

svaren kommer enligt Bachtin att påverka yttranden av olika slag. Vid ett yttrande tar man 

alltid hänsyn till mottagaren likt en schackspelare, man förutsäger och förbereder sig på det 

tilltänkta svaret och anpassar sig efter den svarandes tilltänkta kompetens, sympatier, antipatier 

och kontexten i stort (s.235). På så vis riktar sig alla yttranden både framåt och bakåt i tiden. 

Ett yttrande i tal eller text avslutas heller aldrig i en dialog, utan läggs istället på is, till någon 

läser texten igen vilket då möjliggör en fortsättning på dialogen. Ett yttrande är enligt Bachtin 

en del av en oändlig dialog. Detta bildar ett något komplext sammanhang, där 

lärarkommentaren i sig blir än mer svåranalyserad, då det krävs en förenkling av verkligheten 

för att möjliggöra någon slags kategorisering. Det intrikata och svårmätta samspelet sätter 

undersökningen på prov. Det blir naturligtvis problematiskt att i undersökningen väga in 

samtliga yttranden i en så invecklad dialog som pågår i ett klassrum, men utvalda delar som 

låter sig beaktas kommer att inkluderas i analysen. Tillsammans med de konkretiserade 

analysmodeller som Igland och Bergman-Claeson gjort utifrån ett dialogiskt perspektiv, så 

tillåter två klassrumsbesök som kompletterande metod en fördjupning av analysen och främjar 

denna breddade syn på dialogen mellan lärare och elever. Dialogen vägs på så vis in i analysen 

ytterligare, om än ytligt.  

Ur ett dialogiskt perspektiv blir det också viktigt att problematisera begreppet respons. 

Respons som ord syftar enligt Svenska Akademiens Ordlista till ett svar eller gensvar (SAOL). 

Utöver denna tolkning, ur ett Bachtinskt perspektiv, blir responsen inte enbart ett svar, en 

reaktion till något tidigare, utan lägger även grund för vidare framtida resonemang. Med 

Bachtins egna ord: ”all förståelse är fylld av svar och ger nödvändigtvis upphov till svar i en 

eller annan form, den lyssnande blir den talande” (1997:211). Så länge läsaren är medveten om 

att respons, eller svar, inte är slutgiltiga utan också ger upphov till nya svar, förblir 

responsbegreppet brukbart, om än med något vidgad innebörd. Lärarkommentarer är ett svar 

på elevtexten, men de bildar i sin tur också förutsättningar för elevens svarande, och så vidare 

och bildar ett slags cirkelresonemang. Igland (2003) har i sin avhandling konkretiserat detta 

perspektiv genom att skilja på respons och initiativ. Respons pekar då bakåt till tidigare yttranden 

medan initiativ pekar framåt. Dessa två begrepp mynnar sedan ut i bedömning, som pekar 
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bakåt, och ändringsförslag, som pekar framåt. Denna uppdelning har visat sig användbar i den 

tredje aspekten när lärarens kommentarer kategoriserats, även om bedömningsbegreppet 

delats upp i ytterligare två efter Hylands och Hylands (2001) definition av beröm och kritik. För 

att klargöra: Iglands respons, har tolkats som bedömning och delas upp ytterligare till beröm 

och kritik, och initiativ har tolkats som ändringsförslag, vilket resulterar i de tre 

analyskategorierna beröm, kritik och ändringsförslag. 

Dysthe och Igland (2003:104) tolkar också Bachtin och redogör för de polära begreppen 

dialog och monolog. I det dialogiska, flerstämmiga klassrummet ställer läraren autentiska frågor 

som han/hon inte redan vet svaret på. I ett monologiskt, enstämmigt klassrum ställer läraren 

kontrollfrågor som han/hon vet svaret på, det yttras auktoritativa yttranden som inte enkelt 

kan ifrågasättas och läraren och läromedel har ofta en mer auktoritär roll (2003:104ff). Så här 

beskriver Dysthe och Igland skillnaden mellan dialog och monolog utifrån Bachtin: 

Bakhtin är kritisk till den monologisering som sker när det mångtydiga blir entydigt, när 

öppna meningsutbyten blir slutna och när facitsvar ersätter sökande. Denna polemik kan 

verka självmotsägande då han annars hävdar att alla yttranden i princip är dialogiska. Även 

om han emellertid understryker att det finns andra röster i det som sägs och skrivs och att 

ett yttrande alltid står i ett dialogiskt förhållande till andra yttranden är han på samma gång 

uppmärksam på att en författare kan undertrycka de andra rösterna så texten blir nästan 

enstämmig och därmed monologisk. (Dysthe & Igland 2003:104) 

 
Bachtin förordar alltså flerstämmighet för att främja utveckling. Även om lärarens 

kommentarer i elevtexter alltid ingår i en dialog, kan de samtidigt vara mer eller mindre öppna 

för fortsatt dialog och diskussion. Kopplas detta till lärarkommentarer och skriftlig respons, 

kan man med andra ögon utläsa Bergman-Claesons (2003) indelning av hur lärare har 

kommenterat i elevtexter. Ur ett dialogiskt perspektiv är det relevant att utifrån teoretiska 

begrepp kunna analysera lärarens yttranden i sin dialog med eleverna. Utformningen av en 

kommentar, i form av en fråga, uppmaning eller ett streck, säger något om samtalet, dialogen, 

mellan lärare och elev. Därför har den här undersökningen använt Bergman-Claesons 

(2003:15) kategorier för att studera just denna aspekt.  

Därför kan vi konstatera att Bachtins dialog kommer genomsyra hela arbetet, dess struktur 

och analys, medan Igland, Dysthe och Bergman-Claeson står för mer konkretiserade 

analysredskap som samtliga har sprungit från ett Bachtinskt perspektiv. 
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2.2.2 Textens ver t ikala nivåer 

 

I ytterligare en aspekt av ett vidgat textbegrepp, 

behöver också textens vertikala nivåer benämnas 

för att teoretisera lärarens kommentarer samt 

elevtextens aspekter och möjliggöra en analys av 

dessa.  Texttriangeln (figur 1) är en modell 

utformad för att beskriva olika nivåer av en text. 

Torlaug Lökengard Hoel är professor vid 

lärarutbildningen vid Norges teknisk-

naturvetenskapliga universitet i Oslo. Hon har 

bedrivit mycken forskning kring respons generellt 

men kanske framförallt om responsgrupper, eller kamratrespons som det också kallas. I 

hennes bok ”Skriva och samtala – Lärande genom responsgrupper” (2001) hittar vi 

texttriangeln. De översta nivåerna i triangeln berör de ”djupare”, mer kognitivt krävande och 

analytiska aspekter av en text såsom syfte och mottagare. Längst ner i denna triangel finns mer 

ytliga aspekter såsom formalia och skiljetecken. Däremellan finns textens olika aspekter 

indelade i nivåerna innehåll, texttyp, strukturering och disposition, meningsbyggnad och 

ordval. Triangeln konkretiserar texters nivåer och kan därför begreppsliggöra analysen av både 

texter och respons. Vissa forskare använder sig av vidare begrepp såsom form och innehåll 

medan Hoel använder begreppen globala och lokala nivåer. Ju längre upp i triangel, desto mer 

globala aspekter berörs. Ett flertal exempel i den tidigare forskningen visar på elevens 

svårigheter att revidera sin text utifrån respons som är mer analytiskt krävande och därför är 

det relevant och intressant för undersökningen att kunna skilja respons åt utifrån ett globalt-

lokalt perspektiv. Men texttriangeln benämner enligt Hoel inte bara nivåer i en text. Den 

berättar också något om prioriteringar. Ju mer globala nivåer i texten som bearbetas, desto 

mer kognitivt krävande är bearbetningen av nivån, och desto större potential finns till att 

texten förbättras. Detta är gällande både för skribent och responsgivare.  

 

Figur 1. Texttriangel. Hoel 2001:28 
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3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att utifrån dialogen mellan lärare och elever belysa en 

skrivprocess i svenskundervisningen i grundskolans år 9. I skrivprocessen analyseras tretton 

elevtexter, från första utkast till en vidare bearbetad version, för att se hur elever bearbetar sina 

texter i samspel med läraren. Dessutom kommer lärarens skriftliga respons analyseras i 

samband med elevens och lärarens arbete med texten för att undersöka vilken 

revideringspotential dessa kommentarer har på elevtexter. För undersökningen har följande 

frågeställningar formulerats: 

 

-‐ Vilket fokus har lärares kommentarer i elevtexter samt vilken yttrandeform och attityd 

har dessa kommentarer? 

-‐ Vilket fokus, yttrandeform och attityd har de kommentarer som leder till revidering av 

elevtexten? 

-‐ Vad händer med det gemensamma bearbetningsprojektet – texten - när eleven utifrån 

skriftlig respons ges möjlighet att revidera den och hur ser dialogen ut mellan lärare 

och elev i form av respons och revision? 
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4 Metod 

I metodavsnittet redovisas insamlingen av data, i detta fall elevtexter i två versioner med 

tillhörande lärarkommentarer. Vidare redovisas urval, genomförande, materialöversikt samt 

analysmetod. Avsnittet avslutas med metodologiska och etiska reflektioner. 

 

4.1 Insamling av data och bakgrund 

Insamlingen av text (elevtext samt lärarens kommentarer) har genomförts genom att elevtexter 

från 22 elever (se bilaga 1) skrivna inom ämnet svenska samlats in. Då varje uppsats skrivits i 

två versioner bestod empirin från början av sammanlagt 45 elevtexter med tillhörande 

lärarkommentarer. Insamlingen har utförts på en skola i en större mellansvensk kommun. 

Samtliga elever bedöms komma ifrån medelklassförhållanden. Skolan ligger på landet ca 30 

minuter med buss från närmsta stad. Samtliga elever har svenska som modersmål. Skolan är 

en f-9 skola med drygt fyrahundra elever. På högstadiet finns en klass per årskurs med 20-32 

elever i varje klass. Kompletterande data har också samlats in under observationer vid de två 

skrivtillfällena.  

 

4.2 Urval 

Då delar av metoden i denna undersökning är kvalitativ (det finns kvantitativa inslag i 

kategoriseringen av kommentarer), hade undersökningen som mål att undersöka en lärares 

responsarbete och åtminstone 10 olika elevers texter, från version 1 till 2. Syftet med 

undersökningen gör ingen ansats att generera generaliserbara slutsatser utifrån dess resultat, 

utan snarare utforska en skrivprocess där lärare och elever samverkar i produktionen av en 

text. Undersökningens urvalskriterier har utgått ifrån elevtexten: att de ska vara skrivna i 

samma sammanhang i ämnet svenska, finnas i en tidigare och en reviderad version, vara 

läsbara samt att de ska innehålla kommentarer från läraren.  

 

4.3 Genomförande av skrivuppgift 

Bilaga 1 och 2 har skickats ut som bifogade filer i ett e-postmeddelande till ett antal svensk- 

och svenska som andraspråkslärare verksamma inom kommunala grundskolor i den 

mellansvenska kommunen. Intresset var skralt, men istället erbjöd sig en lärare ställa upp på 

samma skola där jag gjort min examinerande praktik. Läraren var positiv och tyckte idén lät 

spännande och hon såg det som en ”möjlighet att utveckla [sig] själv som lärare”. Självklart 

bör man begrunda vilka konsekvenser denna inställning kan ha haft på empirin i denna 

undersökning (se 4.6 Metodologiska reflektioner). När datum för den kommande 

skrivprocessen spikats diskuterades upplägget av skrivuppgiften och tillsammans gick vi 

igenom skrivuppgiften för att reda ut eventuella frågetecken. Vidare korrespondens fördes via 
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e-post. Uppgiften skulle äga rum under två skrivtillfällen där eleverna skulle få skriva en 

debattartikel kring olika transportmedel att ta sig till och från skolan med. Första skrivtillfället 

skulle resultera i ett första utkast omfattande minst 250 ord och behandla minst två olika 

transportmedel. Det andra skrivtillfället skulle ägnas åt att revidera elevernas version 1 efter 

lärarens respons (se bilaga 1). 

När skrivuppgiften introducerades och genomfördes gjordes två observerande besök, vilket 

var så många lektioner som processen tog. Dessa två observationer utfördes inte efter några 

strikta mallar utan snarare som Esaiasson (2012:304) definierar observation: ett uppmärksamt 

iakttagande. Enligt Esaiassons terminologi var observationen passiv och öppen snarare än 

aktiv och standardiserad (s.306). Målet med observationerna var primärt att undersöka om 

responsen tog sig ytterligare någon form än just den skrivna samt för att samla 

bakgrundsinformation om materialet. Efter första skrivtillfället lämnades texterna in för 

feedback från läraren. Fem dagar senare, på nästa svensklektion fick eleverna tillbaka sina 

texter med lärarens skriftliga respons. Innan återlämnandet kopierades elevtexter i version 1 

med tillhörande lärarkommentarer upp för analys. Eleverna blev ombedda att skriva om sin 

text på ett nytt papper. Efter lektion 2 kopierades även version 2 upp för att göra jämförandet 

versionerna mellan möjligt.  

 

4.5 Analysmetod 

Analysen består av tre led. Det första ledet utförs genom att kategorisera och identifiera 

kommentarerna utifrån fokus, yttrandeform och attityd. Det andra ledet består av en 

jämförande analys mellan elevernas två versioner av sina texter för att identifiera och gradera 

revideringar. Det tredje ledet tillåter en diskussion kring den dialog som uppstår mellan elever 

och läraren. 
 

4.5.1 Responsens karaktär 

Lärarkommentarerna har först kategoriserats utifrån tre övergripande teman, fokus, yttrande 

och attityd, samtliga med ett antal kategorier som är inspirerade av Bacthtin, Hoels (1995) 

texttriangel, Bergman-Claesons (2003) undersökning, Igland (2003) utifrån ett Bachtinskt 

perspektiv samt Hyland & Hyland (2001). Utifrån dessa tre huvudaspekter med 

underkategorier har den skriftliga responsen analyserats. Den första delen av analysen är 

genomförd utifrån vilket fokus kommentarerna har, hur yttrandet ser ut samt vilken attityd de 

har till det kommenterade. Utifrån dessa tre aspekter har följande kategorier sprungit: 

 

Fokus: 

-‐ Textens sammanhang: syfte och mottagare 

-‐ Innehåll 
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-‐ Texttyp/genre 

-‐ Strukturering och disposition 

-‐ Meningsbyggnad 

-‐ Ordval 

-‐ Rättskrivning, skiljetecken, formalia 

-‐ Övriga kommentarer 

Yttrande: 

-‐ Påstående 

-‐ Uppmaning 

-‐ Fråga 

-‐ Grammatiska termer/korrekturtecken 

-‐ Streck, understrykningar och överstrykningar 

Attityd: 

-‐ Beröm 

-‐ Kritik 

-‐ Ändringsförslag 

 

Fokuskategorierna härstammar från Hoels texttriangel. Varje kategori symboliserar en ”nivå” i 

modellen, och är rangordnade så att de första kategorierna berör djupare, mer globala aspekter 

av en text medan de nedersta behandlar mer ytliga, lokala aspekter. En ytterligare kategori 

visade sig nödvändig: Övriga kommentarer då t.ex. elevnamn och en kommentar som: ”Gissar att 

du inte hann klart med din uppgift” vilken inte kommenterar själva texten i sig utan snarare eleven 

eller processen.  

Yttrandekategorierna är inspirerade av Bergman-Claeson (2003) och enligt hennes 

begreppsapparat är dessa så kallade ”hur-kategorier”, d.v.s. kategorier för hur läraren 

kommenterar. Begreppet yttrande eller yttrandeform har kommit till med hänsyn till Bachtin 

som står för det grundläggande teoretiska perspektivet. Kategorierna har som fördel att de inte 

bara tillskriver kommentarers kvalitéer, utan de säger även något om den dialog som äger rum 

vid en sådan här skrivprocess. I min analys är kategorierna modifierade i det avseende att de 

tre första kategorierna påstående, uppmaning och fråga i originalmodellen är underkategorier 

till huvudkategorin ”talhandlingar”, vilket i praktiken har mycket liten betydelse. En 

betygskategori har också strukits från Bergman-Claesons modell då eventuell bedömning först 

sker vid andra utkastet och en sådan kategorisering är därför inte aktuell i denna undersökning.  

Den tredje aspekten, attityd, är ett tillägg för att undersöka huruvida kommentarer belyser 

förtjänster, brister eller ger ändringsförslag. Denna del av analysen är inspirerad av Bachtins 

dialogbegrepp och då genom Iglands uppdelning av begreppen respons och initiativ, en 

uppdelning som kan analysera huruvida kommentaren blickar bakåt eller framåt i processen. 

Responsbegreppet, vilket används för att beskriva kommentarer som blickar bakåt företräds 
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av bedömning – som sedan delats in i två olika typer av bedömning – beröm och kritik (se 

Hylands & Hylands definition av de båda nedan). Initiativbegreppet företräds av den tredje 

underkategorin ändringsförslag. För att definiera de två första underkategorierna – beröm och 

kritik - har analysen utgått ifrån Hyland och Hylands (2001:186) definition av beröm och kritik 

(praise och critisism i original). Beröm definieras av dem som en handling som berömmer en 

annan för någon aspekt, attribut eller förmåga m.m. som responsgivaren anser är positivt i 

sammanhanget. Kritik definieras som någon aspekt responsgivaren är missnöjd med eller 

negativ inför.  

 

4.5.2 Revider ing av e l evtext 

Det andra ledet i analysen genomförs utifrån de lärarkommentarer som utformats i version 1 

för att se vad som sker i elevtexternas version 2, med andra ord för att se var och när eleven 

har reviderat sin text. Ett evighetsarbete och ett obegränsat platsutrymme hade kunna 

möjliggjort en mer omfattande revisionsanalys där alla texter och versioner analyserats från 

start till slut för att se alla dess utvecklingsplan. Men just p.g.a. dessa faktorer utgår analysen 

istället bara utifrån de aspekter i texten som påpekats genom kommentarer från läraren. 

Inspirerad av Ferris (1997:322), har kategorier utformats utifrån olika typer av revidering. 

Ferris använder en sex-gradig skala för att klassificera själva revideringen men i den här 

undersökningen har den förenklats och skalats av och här används istället en fyr-gradig skala: 

 

a. Revidering uteblir 

b. Revidering sker, resultatet leder till försämring av elevtext 

c. Revidering sker, resultatet leder till förbättring av elevtext 

d. Revidering sker, utvecklingen är tvetydig och/eller svårbedömd. 

 

Samtliga kommentarer i version 1, som redan kategoriserats utifrån fokus, yttrande och attityd, 

undersöks här utifrån vilken effekt de har på textversion 2. Dessa egenskaper, tillsammans 

med revisionens omfång och framgång, sammanställs kvantitativt för att söka mönster i form 

av likheter eller skillnader mellan respons med hög och låg revideringspotential, även om 

bedömningen i sig är kvalitativ. 

Huruvida en revision leder till förbättring eller försämring av texten har bedömts av mig i 

de allra flesta fall. I samtliga fall där revisionen har betraktats som b eller d enligt skalan ovan 

har en medbedömare konsulterats. Detta för att b och d visade sig inrymma de mest 

svårbedömda revideringarna. Medbedömaren har varit en kollega som genom sina studier i 

svenska och svenska som andraspråk studerat ämnena under motsvarande 210 

högskolepoäng. Detta för att göra denna del av analysen mindre arbiträr. Emellertid är 

fortfarande denna del av analysen godtycklig ur vissa aspekter. Huruvida en aspekt av en text 

har blivit bättre, sämre eller oförändrad är en verkligen svårbedömd sak. Inte alltid har denna 
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del i analysen varit så enkel att en kommentar som ”Styckeindelning saknas” lett till att eleven i 

version 2 delat in sin text i stycken. I de ytterst svårbedömda fallen har i samspråk med 

medbedömaren i några enstaka fall alternativ d använts. Extra svårbedömd blir den 

återkommande och berömmande kommentaren ”Bra argument!”. Om en sådan kommentar 

informerar eleven om att argumenten är fulländade och inte behöver revideras eller om 

argumenten faktiskt har utvecklats till version 2, just för att eleven fått beröm för den 

aspekten, är en synnerligen svår sak att avgöra. Det är inte heller säkert att det är 

kommentaren överhuvudtaget som lett till revisionen, men ett sådant resonemang skulle 

underminera halva analysen och måste därför finnas i minne men ändå för en stund bortses 

ifrån (för ett vidare resonemang kring detta, se metodologiska reflektioner nedan).  

Ett annan svårbedömt fenomen har varit när läraren gjort en kommentar kring en 

felstavning och i version 2 är ordet inte korrigerat, utan borttaget. Om detta beror på en 

strategi för att komma runt ett problem eller om det bara naturligt fallit bort ligger tyvärr 

utanför den här undersökningens gränser. I detta fall tillskrevs denna lärarkommentar ändå 

viss revideringspotential. 

 

4.5.3 Det gemensamma bearbetningspro jektet  

Under denna tredje del av analysen öppnas en något friare tolkning upp som tillåter en 

diskussion av de yttranden som äger rum i materialet. Dialogen står i centrum och bl.a. 

Dysthes (2003) resonemang kring dialog kontra monolog diskuteras. Elevers tolkningar och 

revisioner diskuteras men också lärarens yttranden, både muntligt och skriftligt. Denna del av 

analysen gör det möjligt att även väga in de observationer som gjorts vid skrivtillfällena. 

 

4.6 Metodologiska reflektioner 

Hur lärarkommentarer och elevtexter skulle kunna undersökas ur ett processperspektiv har 

varit en svår nöt att knäcka. För att överhuvudtaget möjliggöra en sådan analys var det först 

tvunget att uppstå – eller skapas - en situation, ett moment i skrivundervisningen där man 

arbetar processinriktat. Bergman-Claeson (2003:20) varnar förvisso att begränsa 

processinriktat skrivande till endast en metod snarare än ett förhållningssätt, men likväl var ett 

moment där åtminstone två utkast bearbetas väsentligt för att genomföra undersökningen. 

Undersökningen gör inga antaganden eller ger löften om att situationen kan klassificeras som 

processinriktad. Det har däremot skapats en skrivsituation där elevens text blivit ett 

gemensamt bearbetningsprojekt för elev och lärare med Iglands (2003) ord. Utifrån dessa 

premisser begränsades antalet responsgivare till en lärare, då själva skapandet av en process 

tog upp så mycket tid och utrymme. Då elevernas texter och bearbetningen av dessa står i 

centrum är ändå min förhoppning att mina resultat ändå kommer att säga något om 
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skrivundervisning i åtminstone en skola och då framförallt om elevens text och hur den 

utvecklas från moment A till B. 

Då antalet responsgivare i min undersökning endast består av en lärare, avslöjar inte mina 

resultat något häpnadsväckande ur det hänseendet. Hennes kommentarer säger absolut 

ingenting generellt om hur lärare kommenterar elevtexter. Däremot säger de något om hur just 

hennes elevers texter reagerar på hennes skriftliga respons. Självklart är det problematiskt att 

belysa en sådan begränsad del i det komplexa sammanhang och samspel som tar plats inom 

skolans och skrivundervisningens ramar. Men just det intrikata förhållandet i 

skrivundervisningen, med tusentals faktorer som kan spela in på utveckling och lärande, 

erfordrar också ett relativt fokuserat undersökningsområde för att generera några resultat 

överhuvudtaget.  

Även lärarens vetskap om studiens syfte kan ha påverkat hennes sätt att ge respons. Trots 

att hon har haft inställningen att undersökningen kan bidra till hennes utveckling och därför 

kan antas varit öppen och genuin i sitt sätt att ge respons måste det ändå belysas; hon har 

faktiskt vetat om att hennes kommentarer skulle analyseras vilket skulle kunna påverka 

kommentarernas fokus, yttrandeform och attityd. 

Därför bör det också poängteras att undersökningens syfte är inte heller att föreskriva hur 

lärare bör eller ska kommentera sina elevers texter, utan vill snarare beskriva och utforska hur en 

lärare kan kommentera sina elevers texter samt hur de i skrift reagerar på dessa.  

 

4.7 Etiska reflektioner 

Enligt Vetenskapsrådet (1990) Forskningsetiska principer finns det fyra aspekter som bör tas i 

beaktande när forskning bedrivs. Informationskravet, d.v.s. att man upplyser sina informanter 

om syftet med sin undersökning, uppfylls genom att berörda parter, elever och lärare, har 

informerats om att undersökningen vill utforska skrivundervisningen i deras skola och klass. I 

samband med informerandet har även berörda parter blivit informerande om att deltagandet 

är helt frivilligt och att de kan avstå, vilket uppfyller samtyckeskravet. Elevtexter och 

lärarkommentarer kommer under analysmetoden att avidentifieras och elever, lärare eller skola 

kommer vid behov att bli tilldelade fiktiva namn och nummer, vilket uppfyller 

konfidentialitetskravet. Nyttjandet av empirisk data kommer att begränsas till forskning, 

närmare bestämt i detta examensarbete och således uppfylls nyttjandekravet (se bilaga 1 och 

2). Läraren har fått löfte om att läsa uppsatsen efter publicering och även de elever som ställt 

upp med sina texter kommer ges möjlighet att ta del av resultaten. 
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5 Resultat och analys 

Här redovisas analysen tematiskt utifrån frågeställningarnas karaktär med undantag för 

materialöversikt och en redogörelse för klassrumsobservation som kommer dessförinnan. 

Därefter kommer analysavsnittet med en redogörelse för den skriftliga responsens fokus, 

yttrande samt attityd. Vidare redovisas de revideringar som gjorts i elevtexterna i sin andra 

version. Avsnittet avslutas med en analys av resultaten utifrån Bachtins dialogbegrepp. 

Resultaten blandar kvantitativa framställningar med mer kvalitativa inslag med exempel ur 

elevtexter. 

 

5.1 Materialöversikt 

Tabell 1 visar elevernas texter i version 1 samt lärarens kommentarer överskådligt. 
 

Tabell 1. Materialöversikt 

Elevtext Antal lärarkommentarer Pojke/Flicka 

1 5 Pojke 

2 3 Pojke 

3 2 Flicka 

4 8 Flicka 

5 7 Pojke 

6 5 Pojke 

7 6 Pojke 

8 5 Pojke 

9 8 Pojke 

10 7 Flicka 

11 6 Pojke 

12 5 Pojke 

13 10 Pojke 

Totalt:                        77 st.             10 Pojkar/3 Flickor 

 

Som tabell 1 visar innehåller varje elevtext i sin första version mellan 2 och 9 kommentarer. 

Totalt sett är det 77 kommentarer. En kommentar har definierats och identifierats genom stor 

bokstav och punkt om kommentaren kommer efter texten, en s.k. slutkommentar. 

Kommentarer i marginalen har avgränsats med hjälp av dess placering och i vissa fall dess 

fokus. Vissa kommentarer kan ha blivit uppdelade i fler beroende på dess fokus eller innehåll. 

En och samma kommentar kan t.ex. fokusera på fler än en nivå i texttriangeln. Detta har lett 
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till att 77 kommentarsenheter har fokuserat på 82 olika aspekter i texterna. Varje elevtext är 

mellan 150 – 350 ord i sin första version. Könsfördelningen 10/3 har mindre med 

urvalsintentioner att göra än att det är 31 elever i klassen varav endast 7 stycken är flickor. 

Visserligen var två flickor på elevråd vid första skrivtillfället och en var ledig, vilket gjorde att 

de föll ur genom urvalskriteriet att deras texter skulle finnas i två versioner. Efter att 

skrivprojektet avslutats samlades 45 texter in och när urvalskriterierna hade opererat fanns i 

slutändan 13 elevers texter i två versioner, d.v.s. totalt 26 texter med tillhörande 

lärarkommentarer, vilket var fler texter än undersökningens ursprungliga krav. 

 

5.3 Klassrumsobservation 

Under första lektionen som var 100 minuter fick eleverna skriva uppgiften (bilaga 1) med 

papper och penna. 22 av 31 elever var närvarande. Skrivuppgiften introducerades muntligt och 

skriftligt genom textinstruktioner i enlighet med bilaga 1 och läraren mer eller mindre läste 

upp uppgiften för eleverna. Läraren hade enligt utsago introducerat debattbegreppet lektionen 

innan då de hade debatterat muntligt. Efter att jag presenterat och förklarat min närvaro, samt 

förklarat de fyra forskningsetiska principer undersökningen utgått ifrån, kunde skrivandet 

börja.  

Det visade sig att de 100 minuter disponerades varierat av eleverna. Vissa var klara efter 20 

minuter medan vissa hade lite längre startsträcka och började först efter pausen som ägde rum 

50 minuter in i lektionen. Under pausen diskuterade jag och läraren just skriftlig respons, och 

läraren var bestämd i sin uppfattning och erfarenhet att elever läser lärarens kommentarer 

samt reviderar sin text utifrån dem, OM man inte redan sätter betyg på första versionen. De 

gånger hon kommenterat texter samt skrivit ut ett betyg är eleverna enligt hennes uppfattning 

bara intresserade av betygsbokstaven. Under andra halvan av lektionen bestämde eleverna 

själva när de var klara med version 1 och fortsatte sedan arbeta med andra projekt. Lektionen 

avslutades aldrig formellt utan klassen upplöstes efter 95 minuter.  

Nästa skrivtillfälle, som tog plats fem dagar efter första skrivtillfället, inleddes med en 

introduktion. Läraren frågade mig om det var lämpligt att hon gjorde en gemensam 

genomgång av något hon saknat i de flesta elevers texter i version 1. Disposition var enligt 

hennes respons aspekten hon saknat i 12 av 13 texter. Hon skrev upp inledning – huvudtext – 

avslutning på tavlan och gick muntligt (och skriftligt på vita tavlan) igenom vad de olika 

delarna bör innehålla. Genomgången tog ca 7 minuter och under resterande tid under det 

andra skrivtillfället fick eleverna i uppgift att bearbeta sina texter utifrån de kommentarer som 

de mottagit. Uppgiften togs emot med visst motstånd och inte alla lämnade in en reviderad 

version 2. 

Min tilltänkta, passiva roll som datainsamlare sattes på prov ett par gånger under lektionen. 

Då jag haft klassen i engelska under min praktikperiod en månad tidigare, var de vana vid att 

komma till mig för råd och tips. Jag försökte ändå under hela skrivtillfället vara en del av 
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inredningen, till den grad det gick. Med undantag för någon stavningsrådgivning ursäktade jag 

min passiva hållning och hänvisade till min roll som ”forskare”. 

 

5.2 Responsens karaktär 

Responsens karaktär är ett försök till en övergripande titel till de tre aspekterna utifrån vilka 

kategoriseringen är utförd. Först kommer kommentarerna kategoriserade utifrån fokus, sedan 

utifrån yttrandeform och sist utifrån attityd. 

 

5.2.1 Kommentarers  fokus 

I figur 2 sammanställs samtliga lärarkommentarer utifrån deras fokus. Den vänstra axeln anger 

antal kommentarer. 

 

Figur 2. Lärares kommentarer utifrån fokus. 

 
Som figur 2 visar är den kommentarer som fokuserar på innehållet i elevtexterna klart 

vanligast med 40 av 82 lärarkommentarer som fokuserar på innehåll, vilket berör de globala 

delarna i texten. Innehållsliga kommentarer kan vara ”Utveckla inledningen!” eller ”Många bra 

argument.” Vissa skulle kanske hävda att den första kommentaren fokuserar på strukturen, 

men det är inte avsaknaden eller placeringen av inledning som kommenteras, utan att den bör 

utvecklas just innehållsmässigt. Den andra kommentaren, som behandlar argumentkvalitet, 
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skulle vissa kanske kategorisera under texttyp/genre, då eleverna fått i uppgift att skriva en 

debattartikel som bör innehålla olika typer av argument. Men även här har bedömningen 

gjorts att läraren kommenterar och berömmer elevtextens innehåll, då kommentaren inte 

åberopar elevens genrekompetens på något vis. Den tolkningen kan förklara avsaknaden av 

kommentarer kring texttyp/genre. De berömmande kommentarer kring innehåll var av 

samma typ, som varierade mellan ”Många bra argument” och ”Bra argument”. Det var de 

enda kommentarer i materialet som gav beröm. 

Den näst vanligaste fokuskategorin är strukturering och disposition, med totalt 16 

kommentarer av 82. Exempel på sådana kommentarer är ”nytt stycke” och ”Försök 

strukturera dina argument”. 

Namn följt av utropstecken såsom ”Vendela!” och ”Lukas!” är den tredje vanligaste 

kommentarstypen. Då en kategorisering utifrån textens nivåer och fokus är svår att genomföra 

tillkom därför i samband med detta en övrigt-kategori. Förutom namn fanns en enstaka 

kommentar i denna kategori: ”Gissar att du inte hann klart med din uppg?”, en kommentar 

som heller inte enkelt låter sig placeras i en modell skapad för olika textnivåer. 

Tio kommentarer fokuserar på rättskrivning och i de flesta av dessa var det 

stavningsaspekter som påpekades.  

Endast en kommentar belyste textens sammanhang och syfte: ”Försök vara mer personlig: 

det är du som skriver inlägget” vilket troligen syftar till skrivuppgiftens debatt i tidningen ”Vi 

ungdomar”. 

Figur 2 visar endast kategorisering av den skriftliga responsen, men respons gavs också 

muntligt vid introduktionen av andra skrivtillfället. Där gick läraren igenom disposition, med 

inledning, huvudtext och avslutning, något som skulle ha kategoriserats i den fjärde kategorin: 

struktur och disposition. 

 

5.2.2 Kommentarers  y t trandeform 

I figur 3 redovisas samtliga kommentarer utifrån deras yttrandeform. Den vänstra axeln anger 

antal kommentarer. 
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Figur 3. Lärares kommentarer utifrån yttrande.  

 
 

Påstående är den vanligaste typen av yttrande med 30 kommentarer av 82 totalt. I den 

kategorin är det relativt jämnfördelat mellan beröm, kritik och ändringsförslag, med några fler 

ändringsförslag och några färre kritiserande kommentarer än beröm. Ett typiskt påstående 

som är berömmande är ”Bra argument” som vi hävdat tidigare är en återkommande fras i 

materialet och ensam i sitt slag bland de berömmande kommentarerna.  

Bland uppmaningar, som står för 19 av 82 kommentarer, är ändringsförslag helt klart i 

majoritet. Att uppmana och att komma med förslag är minst sagt besläktade, med det finns 

även två kommentarer i denna grupp som samtidigt kritiserar i och med uppmaningen. 

Tredje vanligast är tre olika kategorier: frågor, streck m.m. samt namnen med 11 vardera av 

82 totalt. Bland frågorna är ändringsförslag i majoritet, medan i streckkategorin, där även 

understrykningar och överstrykningar ingår, berör de flesta av dem negativa aspekter av 

texten. Namnkategorin syftar knappast till någon slags revision i eller reflektion över texten, 

men fyller ändå en dialogisk funktion som bör uppmärksammas. 

Inga grammatiska termer eller korrekturtecken har använts av läraren som responsverktyg. 

 

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

30	  

35	  

Övriga	  

Ändringsförslag	  

Kritik	  

Beröm	  



 31 

5.2.3 Kommentarers  at t i tyd 

I figur 4 redovisas kommentarerna utifrån deras attityd, eller beröm, kritik, ändringsförslag och 

övriga. Dessa faktorer har redovisats inbäddat i figur 2 och 3 men förtjänar likväl en egen, 

kanske mer överskådlig figur. 

 

Figur 4. Lärares kommentarer utifrån attityd 

 
 

Ändringsförslag står för den största delen av kommentarer utifrån dess attityd till det 

kommenterade med 46 % av kommentarer, 38 av 82 stycken. Ett exempel på ett 

ändringsförslag är ”Skriv även avslutning där du sammanfattar dina argument och presenterar 

din egen åsikt i frågan.” De problemorienterade kommentarerna, d.v.s. de som på något sätt 

kritiserar någon aspekt av texten står för 28 % av responsen. En sådan kommentar kan vara: 

”Saknar inledning och avslutning”. Den tredje är återigen namn-kommentaren som knappast 

går att gruppera utifrån de övriga tre kategorierna. Minst vanlig är den berömmande 

kommentaren, med 12 % av responsen i materialet. Samtliga av dessa, som vi redan påpekat 

längre upp, är mer eller mindre samma kommentar och bedömer argumentskvalitet.  

 

5.2.4 Sammanfattning av responsens karaktär 

Av totalt 82 kommenterade aspekter i elevtexten har diagrammen ovan visat vilka 

kommentarer som är vanligast och vilka som är mer sällsynta. Bland fokuskategorierna var 

innehållsliga kommentarer vanligast, d.v.s. där läraren säger något om det ämne som eleven 

skrivit om. Ur Hoels begreppsrepertoar är global textnivå en lämplig beskrivning, även om det 

finns inslag av kommentarer på lokal nivå likaså, om än i mindre utsträckning. Många av de 

innehållsinriktade kommentarerna fokuserar på argumentkvalitet, och då oftast i positiv 

bemärkelse.  
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Bland yttrandekategorierna var påståenden vanligast, därefter uppmaningar och frågor. 

Korrekturtecken och grammatiska termer var obefintliga i materialet.  

Utifrån attityd i responsen var ändringsförslag vanligast följt av kritik, övrigt och sist kom 

beröm. 

 

5.3 Elevtextens utveckling 

Vad hände då med elevtexten från första utkastet till den andra versionen? Utifrån den 

skriftliga respons som eleverna tagit del av har textversionerna jämförts och utvärderats 

utifrån en fyrgradig skala från a-d. Det ska dock tilläggas att förbättring av elevtext eller 

revision med framgång endast bedöms utifrån den kommenterade aspekten, och inte huruvida 

texten som helhet blivit sämre eller bättre. Texttyp/genre som inte fanns representerade i 

materialet, samt namnkategorin då denna kategori knappast har någon mätbar effekt på 

revision, är båda borträknade.  

Av 71 kommentarer ledde 50 av dessa (70,5 %) till revidering där resultatet lett till 

förbättring av elevtext. 15 stycken kommentarer ledde inte till någon revision alls. Av 5 

stycken kommentarer blev revisionen så pass svårbedömd eller tvetydig att det inte gått att 

säga om texten försämrats eller förbättrats. I ett enstaka fall har eleven reviderat sin text vilket 

lett till en försämring. Nedan redovisas elevernas revideringar utifrån samma tematiska 

ordning som ovan, under responsens karaktär. 

Resultaten varvar kvantitativa framställningar med mer kvalitativa med exempel ur 

elevtexter. Tabell 2 nedan visar hur olika respons ur ett fokusperspektiv ledde till olika typer 

av revision. Tabellen visar antalet kommentarer. 
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Tabell 2. Överblick utifrån revision i olika fokuskategorier. 

 Textens 

sammanhang syfte 

Inne-

håll 

Struktur-

ering och 

disposition 

Men-

ings-

byggn. 

Ordv Rätt-

skrivning, 

skiljeteckenf

ormalia 

Övriga kom-

mentarer 

a. Revidering 

uteblir 
0 8 4 0 0 3 0 

b. Revidering 

sker, resultatet 

leder till 

försämring av 

elevtext 

0 0 1 0 0 0 0 

c. Revidering 

sker, resultatet 

leder till 

förbättring av 

elevtext 

0 29 11 1 1 9 1 

d. Revidering 

sker, 

utvecklingen är 

tvetydig 

och/eller 

svårbedömd. 

1 3 1 0 0 0 0 

 

Tabell 2 visar samtliga kommentarer i materialet (förutom texttyp/genre och namn) och vilka 

fokus-kategorier som har lett till revision av olika slag. Innehållskategorin var den gruppen 

med flest kommentarer, av totalt 40 har 29 kommenterade aspekter lett till revision som lett 

till en förbättring av elevtexten. 8 kommenterade aspekter förblev obehandlade av eleven till 

version 2 och revisionen har uteblivit. I tre av 40 fall var utvecklingen av texten så 

svårbedömd att den hamnade i kategori d.  

Den näst största kategorin, struktur och disposition innehåller totalt 16 kommentarer. Av 

dessa ledde 11 till att texten förbättrades, 4 stycken ignorerades och 1 enstaka var för tvetydig 

för att bedöma. Det tvetydiga resultatet uppstår i samband med den ursprungliga 

lärarkommentaren som lät så här: ”Försök sortera dina argument: Antingen presenterar du alla 

argument för och sedan alla argument emot. Eller så tar du ett argument i taget och sedan 

direkt ett motargument.” Någon klar struktur uppstår inte i version 2, då eleven inte verkar 

veta vilken av de föreslagna strategierna som verkar effektivast. Eleven börjar med positiva 

faktorer med bilkörning (skjuts av föräldrar) för att sedan gå in på negativa faktorer såsom 
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växthuseffekt. Så långt fungerar den senare av de två strategierna, men därefter blandas 

argumenten fortfarande huller om buller i texten och fokus växlar mellan moped och bil i en 

rasande fart. I sådana exempel, har det inte kunnat fastställas huruvida texten blivit bättre eller 

sämre i och med kommentaren. Den är reviderad, det är synbart, men den har inte blivit 

synbart bättre eller synbart sämre utifrån den kommenterade aspekten. I sådana fall har d-

kategorin fått tjäna sitt syfte. 

I den tredje största kategorin, rättskrivning, skiljetecken och formalia, med totalt 12 

kommentarer, reviderades 9 av dessa med framgång medan 3 ignorerades av eleven. Här bör 

tilläggas att om en kommentar angående stavning lett till att eleven undvikit ordet i version 2, 

har det bedömts som en lyckad revision, då det skulle kunna vara en strategi från elevens sida, 

om än en undvikande sådan. Huruvida strategin sedan är bra för elevens skrivutveckling är en 

annan fråga som inte kommer att besvaras i det här sammanhanget.  

Textens sammanhang och syfte, texttriangelns översta nivå, kommenterades en gång i 

samtliga texter. Den kommentaren mottogs av elev 12 och löd: ”Försök vara mer personlig: 

det är du som skriver inlägget” med en pil till inledningen. I elevens första utkast lydde 

inledningen: ”I detta nummer har en elev skrivit om tre olika transport-medel och vad som är 

för- och nackdelar med att resa med till skolan.” I den bearbetade version 2 har den 

kommenterade inledningen blivit: ”I detta nummer har jag valt att skriva om tre olika 

transportmedel att ta sig till skolan med som Buss, moped och bil, och vad som är för- och 

nackdelar med dem.” Revidering har skett, men om texten är bättre eller sämre än i första 

versionen står över min och min medbedömares bedömningsförmåga. Visserligen har ”har en 

elev skrivit” blivit ”jag har valt att skriva” vilket knyter författaren närmre sina ståndpunkter i 

texten, något som antagligen läraren eftersträvar eller saknar, men frågan om förbättring eller 

försämring kvarstår, åtminstone utifrån den här undersökningens kategorisering. Det finns fler 

exempel på liknande fall. 

I text nr 6 har eleven fått kommentaren: ”Förtydliga lite mer i inledningen…”. Inledningen 

i elevtext 6 version 1 lyder:  

 

Att åka olika transportmedel är bra både för personen själv, familjen m.m. Olika 

transportmedel som cykel, moped, buss har sina fördelar men även nackdelar. 

 

Efter att ha fått tillbaka version 1 med skriftlig respons (och den muntliga responsen vid 

genomgången vid det andra skrivtillfället) så utvecklades elevens inledning i version 2 till: 

 

Mina åsikter om transportmedel till skolan. Jag tycker olika transportmedel är bra då det 

underlättar både för personen själv och familjen. Olika alternativ är Bil, Buss, Moppe 

och cykel. Jag tycker dessa transportmedel har sina för och nackdelar vid färden till 

skolan. 
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Inledningen är reviderad. Den är utvecklad så till vida att eleven framhäver att det är sin egen 

ståndpunkt som framförs och ingen annans. Den innehåller ännu ett transportmedel. I den 

bearbetade inledningen framgår det också att det är just färden till skolan som problematiseras 

utifrån olika transportmedel i elevens text och inte bara generellt. Därför visar den utveckling, 

men själva förtydligandet som eftersträvas i lärarens kommentar saknas. Därför kan man 

hävda att det inte blir tydligare bara för att det framgår att det är eleven som tycker si eller så. 

Det är fortfarande oklart varför ”olika transportmedel är bra” även om det står att ”det 

underlättar både för personen själv och familjen”. Just det här fallet bedömdes som just 

svårbedömt och resultatet som tvetydigt, då det innehåller både försämringar och förbättringar 

samtidigt. 

Kommentarer angående ordval och meningsbyggnad, med varsin kommentar i materialet, 

ledde båda till en förbättring. Ordvalet Co2 kommenterades av läraren som gav ett 

ändringsförslag: ”Skriv koldioxid, inte alla som har koll på vad CO2 är.” Ett sådant fall är 

relativt lättbedömt, då koldioxidbegreppet borde leda till en mer läsvänlig text, särskilt i en 

ungdomstidning. Ifall tidningen i tävlingen istället hetat ”Unga naturvetare” kanske 

kommentaren sett annorlunda ut alternativt analyserats annorlunda. På så vis kan den översta 

nivån i texttriangeln ändå spela en immanent roll i det övriga textarbetet. 

En annan intressant upptäckt är att den återkommande kommentaren: ”saknar även 

avslutning där du sammanfattar dina argument och presenterar din åsikt.” som återkommer ett 

antal gånger i minimalt skiftande ordalag. Av revideringarna i dessa elevtexter att döma, verkar 

den andra av de två uppmaningar som finns inbakade i kommentaren ovan ligga eleven 

närmre till hands. I fem av sex fall utvecklas avslutningen på så vis att eleven lägger fram sin 

åsikt, men låter bli att sammanfatta sina argument. Detta verkar vara oavhängigt typ av 

yttrandeform. Det för oss in på ett närmre resonemang kring revision sett utifrån yttrandet. 

Vilka yttranden eller typer av talhandlingar eller tecken har lett till flest revisioner? Tabell 3 

visar antalet kommentarer och hur dessa yttranden lett till revisioner i elevtext. Grammatiska 

termer/korrekturtecken har uteblivit då de inte fanns några sådana kommentarer i materialet. 
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Tabell 3. Överblick utifrån revision i olika yttrandekategorier. 

 Påståenden Uppman-

ingar 

Frågor Streck, under-

strykningar 

och över-

strykningar 

a. Revidering uteblir 
9 2 1 3 

b. Revidering sker, resultatet 

leder till försämring av 

elevtext 0 1 0 0 

c. Revidering sker, resultatet 

leder till förbättring av 

elevtext 20 11 11 8 

d. Revidering sker, 

utvecklingen är tvetydig 

och/eller svårbedömd. 

2 3 0 0 

 

Tabellen visar hur kommentarer i olika yttrandeform lett till revidering, och hur den revisionen 

bedömts. Bland påståenden, som är den vanligaste yttrandeformen i materialet, har 20 

kommenterade aspekter reviderats med framgångsrikt resultat, 9 har ignorerats och 2 stycken 

har resulterat i revisioner som varit för tvetydiga för att bedöma. Här kan det också tilläggas 

att 10 av dessa var positiva kommentarer, något som i tidigare undersökningar sällan lett till 

revideringar. 

Bland uppmaningar, den näst mest förekommande yttrandeformen, har 11 av 17 

kommentarer lett till förbättring, 3 stycken där utvecklingen är för svårbedömd, 2 stycken har 

ignorerats och en har lett till en försämring. Den kommentaren som lett till en försämring 

lyder: ”Samla kanske fördelarna tillsammans och sen nackdelar. Det blir inte så hoppigt.” och 

effekten har vissa likheter med exemplet några stycken ovan med argumentationsstruktur. 

Enligt mig och min medbedömare i denna undersökning har eleven tolkat denna kommentar 

bokstavligt och radar därför upp samtliga fördelar med samtliga transportmedel för att sedan 

skifta och rada upp samtliga nackdelar med samtliga transportmedel. Detta har lett till en 

relativt svårläst text och även om version 1 av texten hade sina strukturella brister fanns där 

ändå ett (svårdefinierat) flyt som försvunnit i och med revisionen.  

Den tredje vanligaste kategorin är frågor. Elva av tolv frågor har lett till en lyckad revision i 

elevtexterna. Endast en har ignorerats. Det gör att frågor är den yttrandekategori som medfört 
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flest lyckade revisioner. De flesta frågor berörde innehåll och struktur och disposition, två 

fokuskategorier som visat sig framgångsrika i fråga om revision. Om det är kommentarens 

yttrandeform eller fokus som bidragit till revideringskraften är svårt att besvara, men jämfört 

med påståenden inom samma fokusområde är frågor procentuellt sett mer effektiva. 

Av streck, understrykningar och överstrykningar, med totalt 11 kommenterade aspekter, 

har 8 stycken reviderats i elevtext med framgång och tre stycken har ignorerats. Samtliga av 

dessa kommentarer berör texttriangelns nedersta nivå, den mest lokala, och har typiskt med 

stavning att göra. Exempel på svårbedömda revisioner eller situationer har tagits upp löpande 

ovan, men ytterligare ett exempel som är värt att belysa följer här.  

Ett återkommande exempel är där läraren kommenterat inledning i texten med den typiska 

kommentaren (för det här materialet): ”Inledning?”. Efter texten har läraren återigen 

kommenterat inledningen genom att exempelvis skriva: ”Saknar inledning”. Den ena 

responsformen är en fråga, som skulle kunna tolkas som ett ändringsförslag, medan den andra 

är en bedömning och en kritisk sådan. De båda kommentarerna påpekar struktur och innehåll 

på samma gång men genom två olika typer av yttranden. Om det i det här fallet leder till en 

lyckad revision, har samtliga kategorier ovan tillskrivits en lyckad revision.  

 

5.4 Det gemensamma bearbetningsprojektet - responsen ur ett dialogiskt perspektiv 

Hittills har analysen i flertalet fall berört dialogiska aspekter av den skrivsituation som skapats i 

den här undersökningen. Under den här rubriken diskuteras resultaten utifrån dialogen vilken 

har ägt rum under det gemensamma bearbetningsprojektet. Både läraren och elever har 

kommit med yttranden av olika slag. Låt oss belysa några av dessa.  

Frågor hävdas enligt vissa forskare, bl.a. Hoel (1995) och Dysthe (2003) ha en dialogisk 

funktion. Autentiska läsarintresserade frågor återger makt till skribenten och bidrar till ett mer 

dialogiskt förhållningssätt i klassrummet (Dysthe, 2003:103f). En återkommande fråga i 

responsen är ”Inledning?” som återkommer tre gånger i materialet. I samtliga fall leder frågan 

till att eleven ”svarar” med att skriva en inledning i version 2. Frågan är om en sådan fråga kan 

klassificeras, eller om den av eleven tolkas, som en läsarintresserad gest, som en fråga läraren 

inte vet svaret på eller om den som Bergman-Claeson (2003) varnar för, tolkas som en implicit 

uppmaning till ett högre betyg.  

En fråga som har mer dialogisk karaktär är en kommentar i elevtext 10 som undrar: ”Men 

om föräldrar ändå är på väg till jobbet?” på ett stycke som förklarar varför skolskjuts av 

föräldrar med privat bil bidrar till en sämre miljö. Där har skribenten antagligen resonerat 

kring lärarens fråga då hon tillfört den lilla detaljen i version 2: ”… det kan vara onödigt om 

föräldrarna ska starta bilen p.g.a. att köra barnet till skolan.” Argumentet har således utvecklats 

och förstärkts tack vare att läraren ställer en motfråga till elevens ursprungliga argument. 

Denna fråga var även textspecifik samtidigt som den ger utstrålar läsintresse. Frågor var trots 

forskarnas varningar ändå den yttrandekategori som lett till flest framgångsrika revideringar. 



 38 

Uppmaningar är också en intressant yttrandeform att kommentera utifrån dialog. Tidigare 

forskning visar att ju mer strategier och lösningar som en kommentar föreslår, desto större 

chans har aspekten att bli reviderad. Men en uppmaning skulle också utifrån Dysthe skiljande 

på dialog och monolog, spegla ett förhållningssätt där ”facitsvar ersätter sökande” (2003:104). 

En uppmaning är samtidigt som det är konstruktiv kritik, ett sätt att säga att läraren i det här 

fallet vet bäst och inte sällan stänger dörrar för eventuella alternativa tolkningar. Men samtidigt 

är det erbjudna, entydiga strategier som gång på gång visat sig vara effektivast i fråga om 

revideringspotential. Men stöd kan se ut på olika sätt. 

Debattgenren var som konstaterat enligt läraren redan introducerad för eleverna. Således 

var eleverna bekanta med argumentbegreppet och hur man argumenterar för och emot 

någonting. Enligt Bachtins teori om dialog kan därför elevernas texter betraktas som något 

slags svar på tidigare arbeten och texter/diskussioner i klassen. Vi kan därför anta att läraren i 

sin tur någonstans gjorde antaganden om vilken kunskap, eller genrekompetens, eleverna satt 

inne på då hon ingått i dialogen i klassrummet. Detta påverkar enligt ett Bachtinskt sätt 

lärarens yttrande när hon introducerar skrivuppgiften. Utan att egentligen beskriva vad hon vill 

ha med i texten, eller hur den ska disponeras, introducerar hon uppgiften för eleverna och 

förväntar sig att de ska veta vad hon förväntar sig av dem återigen. Hon antar utifrån den 

dialog de ingår i, underförstått, ska resultera i t.ex. en argumenterande text med en viss 

disposition. Kanske just på grund av dialogen blir undervisningsmomentet i sig inte dialogiskt 

utifrån Dysthes resonemang kring dialog och monolog. Skrivsituationen och introduktionen 

av den blir samtidigt påverkad av att det är jag som i grund och botten kommit med idén om 

själva uppgiften, vilket gör det här analysmomentet något mer vanskligt. Det är svårt att 

avgöra hur stor roll den artificiella karaktär uppgiften fått i och min inblandning. Det kan dock 

tilläggas att det ordinarie utkast som skickats till läraren som förslag, innehöll en vidare 

utveckling av disposition och efter själva ”tävlingsmomentet” följde följande instruktion: 

 

Använd styckeindelning för att få struktur i din text. Gör en tydlig inledning där du 

presenterar ämnet och en tydlig avslutning där du knyter an till inledningen samt 

summerar dina åsikter. Ge ditt debattinlägg en titel. Omfång: ca 1 sida alt. 250 ord 

 

Detta stycke var dock borttaget vid första skrivtillfället och skrivuppgiften delades ut till 

eleverna. Med det vill jag bara säga att det vore högst intressant att undersöka varför detta 

bortfallit. Tyvärr erbjuder inte metoden i denna undersökning ett svar på den frågan då det 

tenderar att falla utanför den här undersökningens intresseområde och analysverktyg. 

Även den återkommande, berömmande kommentaren angående argumentskvalitet 

förtjänar att bli belyst här. ”Bra argument!” och ”Många bra argument!” var den enda 

variationen mellan de tio exemplen av kommentarerna ovan som finns representerade i 

materialet. Uppmuntran till elevers argumentation anses här ha en funktion som ökar det 
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dialogiska, flerstämmiga samtalet, där elevernas yttranden välkomnas i dialogen (Dysthe & 

Igland, 2003:104), trots att upprepningen i sig skulle kunna tolkas ha en monologisk karaktär.  

En kort notis bör också göras kring användandet av elevnamnet, vilket inleder 11 av 13 

kommentarsblock i slutet av texten. Den detaljen skulle kunna tolkas som ett yttrande som 

inte bara synliggör dialogen mellan lärare och elev, men också att eleven genom den 

kommentaren bjuds in till lärarens åsikter och uppfattning om den skrivna texten. Även 

Bergman-Claeson (2003:67) gör en liknande tolkning av samma fenomen och menar att det är 

relationsfrämjande vilket ofta fungerar som motivationshöjare. Namn följt av utropstecken 

skulle självklart kunna tolkas tvärtom, om namnet skulle utläses i ett annat sinnelag, likt den en 

mor använder till sitt barn när han/hon gjort något förbjudet. Med tanke på den muntliga 

dialogens karaktär under skrivtillfällena ligger den första tolkningen närmare. Men just 

diskrepansen mellan den muntliga och skriftliga dialogen har vi skäl att närmre belysa. 

Dialogen består inte bara av den skriftliga responsen, utan även den muntliga, vilken kan 

skulle vilja kommentera kort. Utifrån analysen av den skriftliga responsen skulle den muntliga 

responsen tolkas som så att den skapar ett större utrymme för flerstämmighet än den 

skriftliga. Under både skrivtillfälle 1 och 2 iakttogs flertalet exempel där läraren samtalade med 

elever utifrån deras texter och argument, utan att för den delen göra auktoritativa, 

monologiska yttranden där endast hon har kunskap och förvaltar normer. I den muntliga 

responsen var frågor den absolut vanligaste yttrandeformen när eleverna sökte handledning, 

medan i den skriftliga är det påståenden och uppmaningar som är vanligast.  
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6 Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras resultat och analys utifrån ett större perspektiv än tidigare och 

betraktas i ljuset av tidigare forskningsresultat och teorier. Avsnittet gör en ansats att 

disponera fokusområdena tematiskt likt resultat- och analysavsnittet, men en något friare väg 

tillåts att vandra. Vi börjar med att lägga fokus på lärarens kommentarer. 

Responsen i materialet är väldigt homogen. Det är ett fåtal fraser som forslas vidare från 

text till text. Fraser såsom ”Bra argument” och ”Inledning saknas” återkommer upp mot tio 

gånger vardera, på materialet som täcker 13 uppsatser i version 1. Miller (1985), Onore (1989) 

och Ferris (1997) varnar för gummistämpeln, som används för att överföra samma typ av 

kommentar från text till text. Stämpeln är ett begrepp som ligger nära till hands för att 

beskriva denna tendens. I Hyland & Hylands (2001) undersökning tolkar dessutom eleverna 

de positiva kommentarerna endast som plåster på såren och därför uppmanar författarna till 

att vara extra specifik när det kommer till positiv respons. Samtliga positiva kommentarer i 

materialet berör samma aspekt, nämligen argumentkvalitet. Huruvida eleverna uppfattat dessa 

kommentarer som plåster på såren eller gummistämplade framgår inte, men berömmet är trots 

detta i slutändan specifikt ur en aspekt. Även om den inte är textspecifik, d.v.s. en kommentar 

som inte går att flytta mellan olika elevtexter, behandlar den ändå en specifik aspekt av en text 

och är inte av typen ”Bra jobbat!”, vilket är en återkommande formulering som jag ofta stött 

på i mitt korta yrkessamma liv. Just därför, kan de vanliga kommentarerna ”Bra argument” 

och ”Inledning saknas” ändå bedömas som specifika, men inte textspecifika, då det i texterna 

finns just bra argument i texterna samtidigt som de saknar inledning. Detta leder oss in på en 

metodologisk fundering. 

Samtliga elever har fått liknande respons skriftligt samtidigt som läraren frågat mig inför 

andra skrivtillfället om hon dessutom fick ge muntlig respons kring de gemensamma bristerna, 

vilket bl.a. är att många avviker från den genretypiska dispositionen. Dessa faktorer har 

mynnat ut i en tolkning, eller snarare en gissning, att läraren kanske helt skulle ha avstått från 

att kommentera texterna skriftligt om det inte vore för det faktum att hennes skriftliga respons 

skulle analyseras. Det faktum att hon lovat att ställa upp som informant innefattade att hon 

skulle erbjuda mig ta del av hennes skriftliga respons. Kanske det åtagandet spelade in i 

responsarbetet så pass att hon ändrade sitt tillvägagångssätt p.g.a. situationens artificiella 

karaktär. Ett sådant tillvägagångssätt är dessutom rekommenderat av Abrahamsson och 

Bergman (2005:123), som nämndes inledningsvis, d.v.s. att elevernas misstag bör bokföras av 

läraren och utgöra ett undervisningsmaterial. Detta är som sagt en metodologisk reflektion 

och gissning och det finns i sig inget anmärkningsvärt i att ge muntliga och skriftliga 

instruktioner simultant, ett tillvägagångssätt som knappast är främmande i skolans värld. Men 

responsen hade med all sannolikhet ha sett annorlunda ut, om läraren valt att endast ge 

muntlig respons angående disposition och vad en inledning och avslutning bör innehålla för 
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att därefter låta eleverna skriva ytterligare en version som sedan kommenterats skriftligt. 

Alternativt hade debattartikel som genre kunnat introduceras mer grundligt i introduktionen 

vid första skrivtillfället, med exempeltexter och analys av disposition och argumentsstruktur.  

Även om det inte i något fall är genren i sig som kommenteras, återkommer formuleringar 

kring innehåll och struktur som har med normerna i debattartikelgenren att göra. Detta kan 

betraktas utifrån Hoels (2001:65) teori om att ju mer globala aspekter av en text som berörs, 

desto svårare är det för eleven att överföra sin kompetens mellan genrer. Normer i de mer 

lokala nivåerna i texttriangeln såsom formalia, ordval och meningsbyggnad är mer oavhängigt 

vilken genre som bearbetas. En rimlig tolkning av mängden likartade kommentarer skulle 

därför kunna vara att eleverna saknar kännedom om genren. Genrens normer, som både jag 

och läraren är medvetna om, förmedlas därför genom den skriftliga responsen istället för 

genom exempelvis en introduktion vid första skrivtillfället. En introduktion som kanske skulle 

ha skapat förutsättningar för fler textspecifika analyser och kommentarer, något som forskarna 

enhetligt efterfrågar i ett för övrigt splittrat forskningsfält. 

Nästan hälften av lärarens kommentarer berör textens innehåll. Innehåll är en global 

textnivå med stor kraft att förbättra texten (Hoel, 2001:134). En överhängande del av dessa är 

kommentarer kring argumentskvalitet samt kvalitet/avsaknad av inledning och avslutning som 

diskuterats ovan. Det är därför intressant att diskutera det låga antal kommentarer som 

fokuserar på lokala nivåer. Hoel menar att sådana kommentarer har låg potential att förbättra 

texten och Miller (1985) menar att det är en fråga om ”editing” snarare än ”revising”, vilket 

kommer senare i processen. Nu var denna process komprimerad till två vilket inte tillåter för 

många utkast men lärarens fokus på de globala nivåerna korrelerar väl med forskarnas råd för 

en effektfull respons. Dessutom, även om inte analysmetoden tillåtit en sådan upptäckt, så har 

ett antal misstag på lokala nivåer korrigerats av eleven utan att läraren kommenterat dem. Det 

ska dock i det sammanhanget tilläggas att vissa reviderade versioner är rena kopior av version 

1 bortsett från de av läraren kommenterade aspekterna. Men för att återgå till responsens 

karaktär vänder vi nu blicken mot vilken yttrandeform responsen har. 

Vanligast är påståenden, följt av uppmaningar och sedan frågor och streck. Samtliga dessa 

har diskuterats djupare under den friare analysdelen utifrån dialogbegreppet men de är 

samtliga intressanta att belysa ytterligare utifrån resonemanget om ansvarskänsla för texten 

och det gemensamma bearbetningsprojektet. Enligt Bergman-Claeson (2003) innebär samtlig 

respons som ges i texten ett inkräktande eller intrång på elevens ägande av texten. Men 

yttrandets form menar hon kan ha en förmildrande funktion. Hoel (1995) och Bergman-

Claeson (2003) menar att ett sätt är att ställa rätt typ av frågor och autentiska frågor 

förespråkas också av Dysthe (2003:104) som menar att de bidrar till ett mer dialogiskt, 

flerstämmigt klassrum. Uppmaningar, som visade sig vara den näst vanligaste yttrandeformen i 

undersökningen, lämnar kanske mer sällan utrymme för elevens tolkning eller utmanar eleven 

kognitivt när han/hon ges möjlighet att utveckla en strategi för att lösa problemet. Men 
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samtidigt kan vi utifrån Onores (1989) (enligt henne själv förvånande) resultat konstatera att 

respons som är dialogisk och öppen för flerstämmighet sällan leder till revideringar. Gång på 

gång visar undersökningar att det är de kommentarer som erbjuder lösningar som leder till 

revidering (bl.a. Onore, 1989; Ferris, 1997; Treglia, 2009). Dessa resultat skulle kunna försvara 

just ändringsförslag och uppmaningar som didaktiskt responsverktyg. Ändringsförslag står för 

46 % av samtliga lärarkommentarer, en yttrandeform som alltså i många undersökningar visar 

sig ge det stöd elever behöver. Men kanske kan man vända på steken och fråga sig om det inte 

är undersökningar som den du läser just nu, som lägger fokus på fel typ av effekt. Treglia 

(2009) och Ferris (1997) menar ju att hedges heller inte är signifikant i fråga om revision, men 

de kanske fyller en annan funktion. Hyland och Hyland (2001) beskriver beröm på ett 

liknande vis: den leder inte till fler revideringar i texten men har ändå sin givna roll i responsen 

enligt dem. 

Frågan kvarstår därför om en undersökning som denna, som fokuserar på just revisionen, 

kan säga någonting om elevens skrivutveckling. Om nu skrivkompetens är lika invecklat som 

Bergman-Claeson påstår, att det är elevens förmåga att ”tänka självständigt, utnyttja egna 

erfarenheter och förmedla erfarenheterna till andra” (2003:30) det som kännetecknar en bra 

skribent och inte huruvida han/hon lyssnar och lyder läraren är detta en svår aspekt att mäta. 

Det må vara ett uttjatat resonemang vid det här laget, men det är vanskligt att sätta 

likhetstecken mellan elevens revisioner och elevens skrivutveckling. Bra skribenter utvecklar 

effektfulla strategier för att framföra sina tankar i text. Bachtin (1997:211) menar dessutom att 

inga svar är passiva, vilket utifrån ett sådant resonemang skulle kunna betyda att om eleven 

ignorerar en kommentar finns tusen anledningar som gör att han/hon inte reviderar den. 

Bergman-Claeson (2003) ger exempel på flera elever som inte samstämmer med uppfattningen 

om att lärarens ord är det enda rätta, även om forskning generellt visat att skriftlig respons 

visst läses av elever. En annan faktor som har potential att påverka eleven utöver revision är 

vilken attityd kommentaren har till texten. 

I materialet består 10 % av samtliga kommentarer av beröm. Beröm är ännu en 

omdiskuterad aspekt av responsen. Beröm leder föga förvånande oftast inte till några 

omfattande revideringar (Ferris, 1997), men fyller enligt Hoel (1995), Bergman-Claeson (2003) 

och Hyland & Hyland (2001) ändå en funktion. Det är inte alltför långsökt och kontroversiellt 

att tro att beröm som uppfattas som genuint av eleven kan leda till ett stärkt självförtroende i 

elevens skrivande. Det kanske finns ett samband i att det är de undersökningar som just 

undersöker responsen revideringseffekt, likt denna, Treglias (2009) och Ferris (1997) är de 

som ifrågasätter berömmets utrymme i responsen. Andra undersökningar, såsom Bergman-

Claesons (2003), Hoel (1995) och Brorsson (2007) som istället följt med och analyserat och 

beskrivit skrivprocesser utifrån mer kvalitativa metoder, är de som förordar just en balans 

mellan beröm och problemorienterade kommentarer. Med det självkritiska, svidande 

resonemanget går diskussionen nu opassande vidare till just revidering i elevtexter. 
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De forskningsresultat som bl.a. Onore (1989) som visar att frågor inte ger eleven tillräckligt 

stöd för att förbättra sin text korrelerar dåligt med resultatet i den här undersökningen. Frågor 

är nämligen den yttrandeform som lett till flest lyckade revideringar med hela 92 %. Frågor har 

dessutom dialogiska fördelar enligt både Dysthe och Hoel (se resonemang ovan). 

Också Ferris (1997) som menar att de kommentarer som berör de mer globala delarna är 

mindre troliga att leda till revideringar än de lokala verkar skilja sig från den här 

undersökningens resultat. Jämförelsevis så har 72,5 % av kommentarerna angående innehåll 

och 75 % av kommentarerna angående lokala delar generera lyckade revideringar. Det visar i 

och för sig på en liten fördel för de kommentarer som berör lokala aspekter, men med tanke 

på att de innehållsligt fokuserade kommentarerna var nästan fyra gånger så många 

kommentarer så är en sådan direkt jämförelse kanske något vansklig att göra. I Ferris 

undersökning resulterar kommentarer angående grammatik i många lyckade revisioner. 

Materialet i denna undersökning täcker endast en kommentar angående meningsbyggnad, 

vilken i och för sig reviderades med framgång, men är ändå för udda för att styrka eller 

motsäga Ferris resultat. Det är dock viktigt att poängtera att informanterna i Ferris studie 

undersöktes ur ett andraspråksperspektiv, vilket givetvis kan vara en avgörande faktor i 

huruvida responsen mottas. Därför måste det understrykas att denna studie har belysts ur en 

socio-kulturell kontext där samtliga elever bedöms komma från liknande förhållanden: en 

medelklassbakgrund där samtliga elever har svenska som modersmål, för att beröra två. 

Därför kan den här undersökningens resultat endast ses utifrån den socio-kulturella kontext i 

vilken den ägt rum. Materialets spann överlag är väldigt begränsat och slutsatser bör betraktas 

med viss försiktighet.  

Överhuvudtaget bör hela revideringsanalysen beaktas med försiktighet då det är svårt att 

definiera vad en bra text är och vad som är en lyckad revidering. Svårdefinierade begrepp som 

flyt eller röd tråd blir oundvikligen tolkade utifrån mina och min medbedömares 

referensramar. I jämförelse med Ferris (1997) undersökning som hade tre medbedömare 

utöver Ferris i den analyserande juryn och som bedömde revisioner självständigt, så blir den 

här undersökningens resultat mindre reliabla. Men med flertalet djupdykningar i ett antal 

revisionsprocesser är förhoppningen att läsaren åtminstone kan få en större inblick i hur 

kategoriseringen är genomförd. I de allra svåraste fallen har även den fjärde revisionskategorin 

”Revidering sker, utvecklingen är tvetydig och/eller svårbedömd” fått den otacksamma rollen 

som slasktratt. En oundviklig strategi för att göra analysen genomförbar. En annan svaghet 

med analysmodellen är att den aldrig uteslutande kan visa att det är lärarens kommentar i sig 

som gör att texten revideras. Det finns självfallet andra aspekter som påverkar eleven i 

bearbetningen. Men, om vi får tro tidigare forskning som visar att kommentarer faktiskt läses 

och behandlas av de flesta elever, om än selektivt, så fyller responsen ändå en funktion vid 

revision. Därför kan man ändå belysa sambandet mellan kommentar och revision som i den 
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här undersökningen, även om det inte går att peka på att de är direkt kopplade till varandra. 

Med den avslutande metodologiska reflektionen avrundas diskussionsavsnittet här. 
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7 Konklusion 

I inledningen i samband med kursplanen i svenska nämns den gemensamma bearbetningen av 

elevens text och det är precis det som den här undersökningen fokuserat på. Eleverna har 

tillsammans med läraren arbetat för att förbättra texterna. Istället för att ursäkta mitt ringa 

material och metodologiska begränsningar, vill jag avslutningsvis lyfta fram några intressanta 

upptäckter som uppdagats i undersökningen i och med det gemensamma arbetet. Det röda-

pennan-perspektiv som Bergman-Claeson hävdar har etsat sig fast i svenskans 

skrivundervisning lyser med sin frånvaro i empirin. Istället fokuserar läraren på konkreta 

ändringsförslag som ger gott stöd för elevernas revision av sina texter. Av 82 kommenterade 

aspekter i 13 elevtexter, reviderades 52 stycken av dessa. Frågor som lyfts fram som ett 

didaktiskt responsverktyg som främjar dialog och flerstämmighet, men som kritiseras för att 

inte utgöra ett tillräckligt stöd för eleven, ledde i 11 av 12 fall till revidering. Dialogen mellan 

lärare och elev är synlig men stundtals framstår responsen som mer monologisk, auktoritativ, 

även om det är just dessa kommentarer som enligt forskning har störst revideringspotential. 

Då en bra skribent och en bra text är svåra att definiera, är det också därför en intrikat aspekt 

att mäta. Det vore, bortsett från svårigheten att mäta den, intressant att analysera en 

skrivprocess utifrån mer kvalitativa bedömningar, även om en sådan undersökning enligt 

många skulle bli än mer godtycklig. Men skrivkompetens och skrivutveckling är 

svårdefinierade och mångfacetterade begrepp som just därför måste belysas utifrån holistiska 

ramar snarare än utifrån siffror och diagram. Först då kan man se vad skrivutveckling 

egentligen är och vilka faktorer som kan ha inverkan på den.  
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Bilaga 1 – elevens skrivuppgift 

I och med ditt deltagande i detta skrivprojekt kommer Du att utgöra en del av mitt 

examensarbete på lärarutbildningen vid Uppsala universitet. Syftet med denna undersökning är 

att undersöka en skrivprocess där lärare och elever samverkar i att utveckla elevens text. 

Texten kommer att skrivas i två versioner: ett första utkast (version 1), som du sedan 

bearbetar utifrån skriftlig respons från läraren och skapar en färdig text (version 2).  

          Du kommer att vara helt anonym i framställningen av denna undersökning. Inte heller 

din lärare eller din skola kommer att namnges utan allt kommer beskrivas likt följande: 

”Materialet har samlats in på en kommunal skola i Uppsala Kommun och samtliga elever och 

lärare har fått fiktiva namn i presentationen.” 

          Deltagandet i denna studie är helt frivilligt och även under och efter arbetets gång har 

du rätten att avstå från att delta i undersökningen. Din text kommer endast att användas vid 

forskning vid Uppsala Universitet.  

 

…och nu till själva skrivuppgiften… 

 

Många ungdomar i Sverige använder sig av olika transportmedel för att kunna ta sig till skolan. 

Ungdomstidningen "Vi Ungdomar" utlyser en tävling för ett debattinlägg som ska beröra olika 

synpunkter gällande transportmedel till skolan. I ditt inlägg ska du presentera och argumentera 

åtminstone för två olika transportmedel samt lyfta fram deras för- och nackdelar. 

 

Förslag på transportmedel kan vara: 

-‐ Buss 

-‐ Bil 

-‐ Cykel 

-‐ Moped 

-‐ A-traktor 

-‐ Övrigt 

 

 

 

 

Tack! 

Med vänliga hälsningar, 

Mattias Strindberg 

Lärarstudent 
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Bilaga 2 – information till läraren 

Tillsammans med dina elever kommer ditt deltagande i denna skrivuppgift utgöra ett underlag 

för mitt examensarbete på lärarutbildningen vid Uppsala Universitet. Syftet med 

undersökningen är att analysera en skrivprocess mellan elever och lärare med fokus på lärarens 

skriftliga respons och elevernas revideringar utifrån denna respons.  

 

Eleverna skriver två versioner av texten och din uppgift är att instruera eleverna, kommentera 

deras version 1 av texterna precis som du brukar göra när du kommenterar/rättar elevtexter 

samt att samla in version 2. 

 

Ditt deltagande är helt frivilligt, och du har rätt att avstå från deltagande under hela processens 

gång. Ditt, skolans och elevernas namn kommer att tas bort i den slutgiltiga uppsatsen och 

ersättas med fiktiva namn. Resultaten kommer endast att användas vid forskning, närmare 

bestämt i denna undersökning vid Uppsala universitet. 

 

 

 

Tack! 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Mattias Strindberg 

Lärarstudent 


