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Förord 

Jag vill inledningsvis tacka de informanter som ställt upp på intervjuer och deltagit i denna 

undersökning. Tack för att ni tagit er tid att hjälpa mig med min datainsamling och för att ni delat med 

er av era erfarenheter. 

   Jag vill även rikta ett tack till min handledare Lars Naeslund, som genom denna process varit ett 

stort stöd och som lagt ner tid och tankar för att hjälpa mig framåt i mitt arbete. 

Ett sista tack vill jag ge till de som på olika sätt hjälpt mig i mitt arbete med denna undersökning. Stöd, 

peppning och korrekturläsning har varit ovärderligt. 

 

Hässelby 2011 

Viktoria Gustafsson 
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Texten och kontexten 

Svensklärares berättelser om responsarbete under lärarbanan 

Viktoria Gustafsson 

Sammanfattning 

Undersökningen syftar till att lyfta fram svensklärares berättelser om sitt arbete med respons i 

samarbete med skriftliga uppgifter i skolämnet svenska. Valet av ämne grundar sig i ett personligt 

intresse för processinriktat skrivande och responsarbete med elevtext samt vilka faktorer som påverkar 

detta i lärararbetet. Undersökningen är av kvalitativ karaktär och intervjuer har använts som metod för 

datainsamling.  

   Siv Strömquist(2007) och Dysthe, Hertzberg och Hoel(2002) står för den teoretiska bakgrunden när 

det gäller skrivutveckling. Bedömningsteorier har hämtats från Lundahl. C, och Folke – Fichtelius, 

M.(Red.). (2010) . Jag har valt att i min analys luta mig tillbaka på Göran Lindes (2006) läroplansteori 

med begränsning till ett fåtal faktorer vilka han lyfter i sin text samt Lev. S. Vygotskijs (1934/1999) 

teorier om inlärning och utveckling.  

   Studien bygger på två lärares berättelser om sin yrkesbana, sin arbetssituation och de val de gjort i 

samband med responsarbete och vilka faktorer som i dessa val varit avgörande. Resultatet har formen 

av en aktiv dialog mellan mig och det material jag fått in. Detta visar sig genom att jag vävt in 

tolkning, analys och diskussion i resultatavsnittet. Mina egna kommentarer är i kursiverad text för att 

tydliggöra min tolkning och analys.  

   Utifrån Lindes(2006) läroplansteori visar resultatet att responsarbetet, texten, är starkt påverkad av 

en rad andra faktorer, kontexten. Studien lyfter således fram exempel på en rad begränsningar vilka 

lärare måste ta hänsyn till när det planerar utifrån sitt handlingsutrymme. 

Nyckelord 

Responsarbete, skrivutveckling, läroplansteori, lärarberättelser, arbetsvillkor, text, kontext  
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 Inledning 

 

När jag under en kurs på lärarutbildningen fick möjligheten att arbeta med processinriktat skrivande, 

var det för mig något nytt och spännande. Kursens VFU- uppgift utformade jag till ett lyrikmoment 

som gick ut på att eleverna skulle arbeta med lyrik på olika sätt och efter varje lektion reflektera kring 

sitt eget arbete. Jag läste allt eleverna skrev och gav skriftlig respons på deras arbeten. Jag 

kommenterade vad som var fungerande och bra i texten och i reflektionen, och hur de kunde arbeta 

vidare i fortsättningen.  

   Som student fick jag en möjlighet att arbeta med mina egna texter. Jag fick lärarrespons och 

kamratrespons från de som ingick i min studiegrupp, och jag fick möjlighet att revidera mina texter till 

dess att jag kände mig redo att släppa dem ifrån mig. Detta ökade mitt intresse för elevtexter och hur 

lärare lägger upp responsarbetet kring dessa i sin undervisning. 

 

Siv Strömquist(2007) lyfter fram att det är viktigt att en lärare är medveten om vad hon gör, hur hon 

gör det, men framför allt varför hon gör det.  

Det är utifrån frågeställningar kring dessa didaktiska frågor; vad, hur, när, och varför, jag valt att 

arbeta med min undersökning.  

   Det jag sett efter mina år som anställd i skolans värld samt under min VFU, är att många elever ofta 

är negativt inställda till skrivande. Løkensgard Hoel(2001) menar att kommentarer från läraren hänger 

samman med elevers inställning till skrivande i skolan.  

   Hur ser då dessa kommentarer ut? Hur ger läraren kommentarer till sina elever? På vilket sätt sker 

responsarbetet, och vad är det som gör att läraren valt detta arbetssätt? Detta är frågor jag lyfter i min 

undersökning. För att få en greppbar bild av skrivutveckling och responsarbetets del i denna, kommer 

jag koppla min undersökning till befintliga teorier och tankar inom området. 

 

Syfte och frågeställning 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka strategiska val svensklärare gjort i samband med 

responsarbete vid skriftliga arbeten i skolämnet svenska samt undersökta vilka faktorer som påverkat 

dessa val.     

 

Min frågeställning i undersökningen är: 

1. Hur sker responsarbete i samband med skriftliga uppgifter i skolämnet svenska? (Vilka strategier 

och arbetsmetoder använder sig svensklärare av vid responsarbete i samarbete med elevtext?) 

2. Hur resonerar de om orsakerna och skälen till dessa val? 

3. Hur samspelar responsarbetet med lärares arbetsvillkor? 
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Disposition 
 

Under teoretiska perspektiv och tidigare forskning lyfter jag fram olika perspektiv på skrivutveckling 

och responsarbete. Jag tar även upp Göran Lindes(2006) läroplansteori och olika delar av 

bedömningsteori samt redogör kort för Lev S. Vygotskijs teori kring inlärning och utveckling. Syftet 

med detta är att ge en grund att stödja min analys av lärarberättelserna på.  

    I metodavsnittet redovisar jag hur mitt urval gick till, hur studien genomfördes, hur jag tagit hänsyn 

till forskningsetiska principer samt hur mitt material bearbetats, tolkats och presenterats. I 

metoddiskussionen för jag en kort diskussion om hur mitt metodval fungerat för studien och hur 

metoden under tidens gång har förändrats. 

   Vidare följer mina resultat. I detta ligger lärarberättelser som utformats utifrån intervjuerna jag 

genomfört. Invävt i detta avsnitt ligger även analys, tolkning och diskussion i form av egna 

kommentarer till det jag skrivit. Avsnittet får på detta sätt en ökad tyngd, men även karaktären av en 

levande dialog mellan mig och mitt material.  

   Efter resultatet kommer en generell diskussion i vilken jag diskuterar det min undersökning har visat 

utifrån mitt eget perspektiv som blivande lärare. Jag har valt att göra detta för att kunna återknyta min 

undersökning till en blivande lärares framtida arbetsvillkor. 

   Slutligen kommer en slutdiskussion där fokus ligger mer på att diskutera olika aspekter i min 

undersökning och där metoden kort analyseras. 

 

Teoretiska perspektiv och tidigare 
forskning 

Skrivutveckling och responsarbete  

 

Skolverket(2000) skriver i sin rapport, Läs- och skrivprocessen som ett led i undervisningen, att 

skrivande är viktigt för att skapa möjlighet för en individ att på ett aktivt sätt delta i samhällslivet, och 

att skolan är den arena med störst inflytande över skrivutvecklingen.  

   Rapporten lyfter upp en studie, gjord av forskarna Connors och Lunford(1993), som visade att få 

lärare bemöter mottagna elevtexter utifrån ett utvecklingsperspektiv, och att många lärare endast 

betonar de fel som finns i en text. Forskarna tyckte sig se att lärarna var slitna och trötta, vilket de 

menar kan ha påverkat det sätt på vilket lärarna bemötte sina elevers texter.  

 

Siv Strömquist(2007) lyfter fram två faktorer som hon anser vara avgörande för skolans effektivitet 

när det gäller skrivundervisning. Strömquist menar att vi skriver för sällan i skolan samt att den 

traditionella skrivundervisningen inte fyller de ändamål vilka är avsedda för svenskämnet. Traditionell 

skrivundervisning var mer inriktad på den slutgiltiga produkten, texten och bedömningen av denna. En 
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bedömning av texter som producerats under speciella omständigheter. Med det menar Strömquist att 

uppsatser många gånger skrivs under press vilket påverkar eleverna, och sällan läggs det ner tid och 

kraft på förberedelse samt bearbetning när det handlar om elevtexter. Vilket gör att de texter 

svensklärare bedömer närmast kan liknas vid en första kladd.  

   Strömquist ifrågasätter också elevernas mottagarmedvetenhet då eleverna oftast skriver med läraren 

som enda mottagare och med fokus på att få ett högt betyg. Hon förespråkar istället en mer 

processinriktad arbetsmetod som lägger mer fokus vid det som sker under själva arbetet med en text 

istället för den färdiga produkten. Vidare ställer hon sig frågan om hur skolans artificiella skrivande 

har uppstått. Med vilket hon menar att skolskrivandet idag inte är sammankopplat med det skrivande 

som sker utanför skolans dörrar, det vill säga i verkligheten, och menar att svensklärare borde ha sitt 

eget skrivande, och den process som sker vid denna, i åtanke vid utformningen av sin 

skrivundervisning. 

   Det finns dock en del risker med att se processinriktat skrivande som en metod, menar Strömquist, 

som istället föredrar att kalla det för grundsyn. En av riskerna, enligt henne, är att slutprodukten 

återigen hamnar i fokus genom ihärdigt arbete med kamratrespons, och att texten ska skrivas om ett 

flertal gånger och faktiskt kanske aldrig blir riktigt färdig. 

 

”Att bedriva processorienterad skrivundervisning innebär att man accepterat ett övergripande synsätt, 

eller en grundläggande inställning, till skrivandet som sådant.”(Strömquist 2007:41) 

 

Strömquist framhåller vikten av att läraren har kunskap om skrivandets olika villkor och 

förutsättningar och att det är något som tar mycket tid och emellanåt är svårt. Läraren bör ha i åtanke 

att arbeta med hela skrivprocessen, dvs., att hjälpa eleverna att finna strategier för sitt skrivande för att 

de ska kunna utvecklas maximalt. Strategier kan exempelvis vara stoffinsamling, bearbetning av stoff 

eller knep och tips för att komma framåt i sitt skrivande. Hon poängterar vikten av att: ”eleverna vid 

varje enskilt skrivtillfälle får preciserade skrivuppgifter och tid: tid att samla stoff, tid att sortera och 

strukturera, det vill säga tid att planera sin framställning.”(Strömquist 2007:93)  

   Strömquist menar att målet måste vara att ha elever som ”vill, vågar och kan skriva”(Strömquist 

2007:97), och att det då måste få ta tid. Hon säger också att delar av det processinriktade skrivandet är 

tidskrävande, men att det också finns delar som nästan inte tar någon tid alls. 

Dysthe, Hertzberg och Hoel (2002) menar att skrivandet medför ett synliggörande av våra tankar och 

ger oss som skribenter en möjlighet att gå tillbaka till vår text och våra tankar och därigenom upptäcka 

sammanhang och eventuella brister i dessa. Författarna menar att vi då skapar något som de kallar för 

associationskedjor, vilket leder vårt tänkande vidare. På så sätt är skrivande tankeutvecklande och 

också en läroprocess.  

   De lyfter fram att skolan har använt skrivandet mer som en metod att se vad elever kan respektive 

vad de inte kan, istället för att använda det som ett sätt för eleverna att delge sina tankar, pröva, och 

utveckla dessa.  

   Författarna menar att många skribenter har svårt att omarbeta sina egna texter. Detta för att vi läser 

utifrån våra egna intentioner och för att vi redan är införstådda med tankar kring det vi skrivit. Dysthe 

et al. menar att ett grundvillkor för att vi ska kunna omarbeta vår egen text på ett objektivt sätt, är att vi 

klarar av att ställa oss utanför vår egen text och granska den från ett utifrånperspektiv. Författarna 

lyfter fram Scardamalia och Bereiter(1987), som genom olika undersökningar kommit fram till att de 

mer erfarna skribenterna som har förmåga att på egen hand se och ta hänsyn till den utveckling som 

sker i arbetet med en text. Författarna lyfter även fram Flower(1986) som menar att de mer erfarna 
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skribenterna också gör omarbetningar av sin text på en mer övergripande nivå, medan skribenter med 

mindre erfarenhet och rutin lägger mer fokus på omarbetning på en lägre nivå, t.ex. ord och meningar. 

Dysthe et al. kan se en förklaring till detta i att de mer rutinerade skribenterna kan se på sin text på ett 

högre abstrakt vis än de mindre rutinerade samt att de har en högre kunskap när det gäller genre och 

vad som gör en text till en bra text. Författarna vill lyfta fram att en omarbetning av en text inte 

betyder att texten är dålig, utan att omarbetningen är ett resultat av skrivprocessens tankeutveckling.     

   Dysthe et al. talar om feedback. Jag kommer istället att använda uttrycket respons. Författarna menar 

att respons är en förutsättning för god omarbetning av texter, dels när du som skribent själv får respons 

och dels när du själv ger respons på andras texter. Genom att du läser andras texter och hjälper andra 

skribenter med vägledning i deras textarbete, utvecklar du som skribent din egen syn på texter vilket 

du själv har nytta av i ditt eget textarbete. Respons hjälper oss som skribenter att öppna ögonen för 

våra egna texter, att se på texten ur andras perspektiv, och att se saker som vi tidigare inte sett eftersom 

vi läser våra egna texter utifrån vårt eget perspektiv och på ett redan införstått sätt. 

 

Dysthe et al. lyfter fram skrivargrupper. Jag kommer fortsättningsvis tala om dem som 

responsgrupper. Enligt författarna finns det fördelar med responsgrupper. Respons kan se ut på olika 

sätt. Det kan vara kortfattade kommentarer, antingen skriftligt eller muntligt. Det kan också vara i 

form av ett samtal. Författarna menar att det är fördelaktigt med en kombination av förberedda 

skriftliga kommentarer och samtal och att responsgrupper ger en möjlighet till en sådan kombination.          

Att arbeta i responsgrupper ställer dock krav på dess deltagare. En skribent är alltid, oavsett grad av 

rutin och erfarenhet, osäker och nervös när en text ska läsas av någon annan. Dysthe et al. menar att en 

responsgrupp behöver tydliga riktlinjer för att responssiutationen ska göras så lite hotfull som möjligt. 

Att släppa ifrån sig en text innebär sårbarhet. 

   Positiva kommentarer och stödjande respons är viktig för en skribents utveckling. Men det är också 

av vikt ur psykologisk synvinkel. Stödjande och positiva kommentarer om en text gör det lättare för 

textförfattaren att hantera kritik. Kritik innebär dock inte negativa kommentarer, utan kritiken bör vara 

konstruktiv för att ge effekt. Dysthe et al. säger att det är den kritiska responsen som ger skribenten 

nya tankar om sin text och som för textarbetet vidare. Konstruktiv kritik handlar om att använda 

responsstrategier som ” att ställa frågor, peka på alternativ, ge råd, komma med motförslag, 

problematisera, uttrycka avvikande åsikter, korrigera osv.”(Dysthe, Hertzberg & Hoel 2002:135) 

 

Lev. S Vygotskijs syn på inlärning och utveckling 
 

Genom att låta elever lösa olika uppgifter på egen hand, kan vi få reda på vad eleven har för kunskap 

fram till den tidpunkt då uppgifterna utfördes(Vygotskij 1934/1999). Det som då fastställs är elevens 

aktuella utvecklingsnivå. Vygotskij menar dock att utvecklingens tillstånd aldrig enbart kan 

bestämmas av den kunskapsmognad de har just idag. Hänsyn måste tas till det hos eleven som 

fortfarande håller på att mogna. Man måste således även ta hänsyn till den närmaste utvecklingszonen. 

Den närmaste utvecklingszonen bestäms av skillnaden mellan den aktuella utvecklingsnivån och den 

nivå vilken eleven uppnår i uppgiftslösning i samarbete med och under handledning av andra.  

   Vygotskij menar att elever kan lösa svårare uppgifter under god handledning och i samarbete än vad 

de kan göra på egen hand. 

   Elever lär sig i skolan det de ännu inte har kunskap om, men den kunskapen kan de tillgodogöra sig 

under handledning av och i samarbete med sin lärare. Grundläggande för kunskapsinhämtning är att 
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eleven lär sig något nytt. Därför, menar Vygotskij, är den närmaste utvecklingszonen det viktigaste 

inslaget i relationen mellan inlärning och utveckling.  

Läroplansteori  
 

I denna undersökning kommer jag titta närmre på tre faktorer utifrån Göran Lindes(2006) text om 

läroplansteori: 

 

 Ramfaktorer  

 Styrfaktorer 

 Lärarfaktorer 

 

Ramfaktorer innefattar begränsningar av olika slag, till exempel tid och elevantal i klasser. Linde 

beskriver det som fysiska ramar som begränsar en lärares utrymme att agera. Linde menar att det går 

att tänja på begränsande ramar, att skapa mer flexibla lösningar, vilket då ökar handlingsutrymmet för 

lärare.  

   Styrfaktorer är skolpolitik i på både statsnivå och kommunal nivå, de i tiden rådande trenderna och 

olika situationskrav. 

   Lärarfaktorer är vad lärare vill, kan och gör. Det är faktorer som ovanstående som Linde menar 

påverkar stoffurvalet i skolan.  

Linde lyfter fram von Wright som har identifierat olika bestämmande faktorer, determinanter, som 

påverkar mänskliga handlingar. Det är vad aktören vill uppnå med sitt handlande, aktörens uppfattning 

om sin plikt, vad en aktör kan göra samt yttre begränsningar. Vad detta säger är, menar Linde, att  

 
”[…]mänskligt handlande i organiserade regelbundna situationer kan vara begripligt, förklarligt och 

även förutsägbart. Det bestäms av flera determinanter, såväl inre som hör till individens preferenser, 

som yttre faktorer som är samhälleligt och strukturellt beroende.”(Linde 2006:62) 

  

Från mitten av 1960-talet har intresset för att studera innehållet i undervisningen och vilka faktorer 

som påverkar detta innehåll ökat. Två olika forskningsområden har närmats varandra. Det 

psykologiska och beteendevetenskapliga perspektivet som tidigare studerat elevers lärande och 

undervisningen i sig, samt det historiska och samhällsvetenskapliga perspektivet som tidigare studerat 

själva stoffurvalet.  

   Linde talar vidare om läraren i fokus. En lärares utbildning och kunskap inom ett visst ämne 

påverkar stoffurvalet, likväl som lärarens motivation, drivkraft och önskemål om vad undervisningen 

ska resultera i. Läroplanen är inte den uteslutande faktorn i vad som är önskvärt att ta upp i 

undervisningen, det är endast en fingervisning om vad som är önskvärt. Utöver läroplanen finns det 

många faktorer som spelar in i valet av undervisningsstoff.  
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Bedömningsteori  
 

I Bedömning och skolans demokratimål skriver Astrid Birgitte Eggen(red. Lundahl & Folke – 

Fichtelius 2010) att bedömning är både en politisk praktik och en pedagogisk praktik, och att det i all 

bedömning som sker finns inslag av de båda. Tidigare var bedömning ett sätt att arbeta mot utveckling 

av utbildning, nu är det snarare ett sätt för att kontrollera regler för att kunna legitimera olika politiska 

beslut. Utifrån detta arbetar lärare och skolledning med bedömning på olika sätt, bedömning som får 

betydelse för skolors utveckling.  

 

Bedömningar synliggör hur våra uppfattningar om vad kunskap är och hur kunskapen utvecklas.  

Under 1990-talet bedrevs forskning som visade att viss bedömning förbättrar elevers kunskap, främst 

genom formativ bedömning. Forskningen visade även att summativ bedömning, som t.ex. betyg, kan 

ha en negativ och hämmande effekt på elevers lärande.  Detta skriver Lundahl och Folke- 

Fichtelius(2010).  

   Att som elev bli bedömd väcker många olika känslor vilka har påverkan på elevers självbild. 

Bedömningar som fungerar bra främjar inte bara elever, utan har även effekt på lärares 

kunskapsutveckling. Detta för att konstruktiva bedömningar förutsätter ett reflekterande från lärarens 

sida, framför allt ett reflekterande som leder fram till ett synliggörande av något som författarna kallar 

tysta kunskaper. Den kunskapsinhämtning som inte syns.  

    

Elever blir bedömda i stort sett hela tiden under sin skolgång, i form av summativa och formativa 

bedömningar(Klapp Lekholm, red. Lundahl & Folke – Fichtelius 2010). Formativ bedömning syftar 

till att ge eleverna feedback för att främja deras lärande och utveckling. Summativ bedömning är en 

samlad bedömning, till exempel vid avslutad kurs eller vid terminsslut.  

   Betyg är ett vanligt verktyg för att bedöma vad eleven kan och vad eleven har lärt sig(Holmgren, 

red. Lundahl & Folke – Fichtelius 2010). Ofta kompletteras betyget med en lärarkommentar. Betyget 

blir då bedömningen och kommentaren är tänkt att visa på hur eleven kan gå vidare. I Holmgrens text 

framhålls att kommentaren sällan får den tänkta effekten i kombination med ett betyg då kommentaren 

ofta hamnar i skymundan för betyget. 

Metod  

Urval 

 

I första hand har jag sökt efter svensklärare som aktivt arbetar med responsarbete gällande skriftliga 

uppgifter. En förfrågan till intervju skickades ut via e-post till lärare och rektorer på, i första hand, 

närliggande skolor i Stockholms kommun. Detta gav ett dåligt gensvar, endast en lärare svarade och 

visade intresse av att ställa upp på en intervju. Därefter fortsatte jag mitt sökande genom att skicka e-

post till lärare utanför Stockholms kommun, men även där blev gensvaret inte som önskat.  

De två lärare jag tillslut fick kontakt med är väldigt engagerade och tycker att ämnet är intressant och 
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ställde upp på intervju. 

    

För att utöka mitt material kontaktade jag min VFU-handledare som är lärare i svenska och SO, och 

även hon ställde upp på intervju. På grund av tidsbrist besvarade min handledare intervjufrågorna 

skriftligt. Motiveringen till att försöka genomföra det på detta sätt är att jag känner skolan väl efter 

mina år av VFU, samt att jag fått god kontakt med min handledare.  

   Totalt har jag i min undersökning tre informanter från tre skolor. Två skolor i Stockholms stad och 

en skola i en kommun norr om Stockholm. Två av skolorna är kommunala och en är privat. 

   Repstad(2007) menar att det finns en fördel med att informanter är så olika som möjligt, detta för att 

få en bred datainsamling och en överblick i sin tolkning. Detta har för mig varit svårt att genomföra i 

min undersökning då det varit svårt att få svar från lärare och rektorer. Vidare talar Repstad om att 

fokus bör ligga på de informanter som kan ge så relevant information till frågeställningen som möjligt, 

samt på de som har starkt intresse av att delta i undersökningen. De informanter jag fått tag i har stort 

intresse av att delta i min undersökning och har absolut relevant information att dela med sig av.  

Genomförande 
 

För att ta reda på hur lärare arbetar med responsarbete i samband med skrivundervisning, genomförde 

jag datainsamlingar med tre svensklärare som arbetar i grundskolans senare del. I det här fallet i ett 

spann mellan klass 7 upp till klass 9.  

   Jag har från varje informant samlat in dokument vilka har gett exempel på hur informanternas 

arbetsmetod gällande respons på elevtext kan se ut. Vidare har jag även fått tillgång till en informants 

digitala responsarbete, vilket jag har undersökt och studerat. 

   Pål Repstad(2007) talar om ”metodtriangulering”, vilket innebär att använda sig av olika metoder 

och tillämpningar för att samla in data gällande samma fenomen. Repstad menar att det är applicerbart 

med olika metoder för datainsamling, för att få en bredare syn på ett och samma fenomen och därmed 

ett säkrare tolkningsunderlag.  

   Jag har i min undersökning i första hand använt mig av intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Gerhard Arfwedson(1998) menar att en intervju är ett sätt för att försöka förstå en människas 

tankebanor samt att återskapa dessa. Då jag i min undersökning vill försöka förstå de strategiska val 

svensklärare gör i sin responspraktik i samband med textarbete i svenskämnet samt försöka förstå vad 

som påverkat dessa val, fann jag att intervju som metod var ett passande val.  

   

 Jag har kompletterat mina intervjuer med dokument som gett exempel på mina informanters arbete 

med respons av elevtext. I ett fall har jag fått tillgång till informantens digitala responsarbete via 

Gmail och i det andra fallet har jag fått exempel i pappersform. Från min VFU-handledare har ingen 

dokumentinsamling skett då ett fysiskt möte inte ägt rum. Det sker i min undersökning därmed ingen 

metodtriangulering i den mån Repstad förespråkar, men väl olika tillämpningar av datainsamling. 

    För att klargöra vad det var jag ville få fram i mina intervjuer formulerade jag en intervjuguide. 

Inledningsvis skrev jag ner syftet med min undersökning, samt frågeställningen, något som 

informanterna delvis tagit del av tidigare i vår e-postkonversation.  

Intervjuguiden fungerade som ett samtalsstöd i intervjuerna, för att få en struktur på samtalet som 

fördes med informanterna. Intervjuguiden följdes alltså inte till punkt och pricka, och det fanns frågor 

där svaren gick i varandra. 
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   Innan varje intervju lät jag informanten läsa igenom guiden för att få en överblick av intervjun och 

de kommande frågorna.  

   Jag inledde samtalet med att berätta om min studie, vad syftet med denna var och vad det var jag var 

intresserad av att undersöka. Vidare informerade jag om att intervjun spelades in och informanterna 

gav sitt godkännande till detta.   

   Intervjuerna ägde rum på informanternas arbetsplatser. Intervju 1 skedde i ett grupprum på skolan, 

intervju 2 i skolans personalrum. Intervju 3 skedde på grund av tidsaspekten skriftligt. För denna 

intervju reviderade jag intervjubilagan något och förtydligade frågor för att i den mån det var möjligt 

undvika missförstånd.  

Metoddiskussion 
 

Efter att ha genomfört intervjuerna, både muntligt och skriftligt, och transkriberat dessa, upptäckte jag 

stora skillnader i de svar jag erhållit. Det muntliga materialet var utförligt och nyanserat, medan det 

skriftliga var knapphändigt och kortfattat. Jag kunde inte utläsa några nyanser i de svar jag fått 

skriftligt, trots att jag är väl bekant med skolan efter mina år av VFU, samt att jag känner min 

handledare ganska väl.  

   Steget jag därefter tog var att återigen kontakta min handledare för att se om jag kunde få till en 

kompletterande muntlig intervju av kortare karaktär, men det visade sig vara svårt att få igenom. Tiden 

räckte helt enkelt inte till. Jag skickade då via e-post kompletterande frågor till min handledare, men 

tog sedan beslutet att utesluta hennes svar ur min undersökning då jag fann att det uppstått ett 

metodiskt problem. Skillnaderna mellan de muntliga intervjuerna och den skriftliga var för stor och 

jag fick tänka om. För att kunna göra en rättvis jämförelse mellan de olika lärarberättelserna, med 

hjälp av nyanser, kände jag att jag fick nöja mig med de två muntliga intervjuerna. Därför kommer 

min undersökning nu grunda sig på berättelser från två informanter, informant 1 och informant 2 som 

jag valt att kalla ”Linda” och ”Stefan”. 

Forskningsetiska principer 
 

Hänsyn har tagits till etikfrågor med bakgrund i vetenskapsrådets text Forskningsetiska principer – 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och dess fyra huvudkrav: 

 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 

Informationskravet och Samtyckeskravet 

 
”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte.”(s.7) 

 ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” (s.9) 

 



13 

 

I min förfrågan om deltagande i undersökningen som skickades ut via e-post har allmän information 

om undersökningens karaktär delgivits berörda informanter. Vidare information har getts vid fortsatt 

e-postkontakt samt innan genomförda intervjuer. Det har för deltagarna tydligt framgått att deras 

deltagande är frivilligt som vetenskapsrådets text framhåller att det ska göra. 

Konfidentialitetskravet 

 
”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” (s.12) 

 

De uppgifter jag tagit del av som berör mina informanter har förvarats på ett sådant sätt att 

informanterna inte kan identifieras av utomstående. Inspelningar av intervjuerna som genomförts 

kommer förstöras efter undersökningens publicering och all data som innehas av mig kommer raderas.  

Jag har i min undersökning använt mig av fiktiva namn på mina informanter. Jag anger inte heller 

skolornas namn på vilka informanterna arbetar. Detta för att försvåra identifikation av mina 

informanter. 

Nyttjandekravet 

 
”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.”(s.14) 

 

De uppgifter jag fått in för min undersökning kommer, som vetenskapsrådet framhåller, inte användas 

för någon form av icke-vetenskapliga syften. 

Enligt vetenskapsrådets rekommendationer har jag kommit överens med informanterna om att de ska 

få ett exemplar av undersökningen när den är färdig. 

Bearbetning och tolkning 
 

Repstad(2007) menar att allt som sägs i intervjun ska med ordagrant vid en transkribering. Dock säger 

han även att en viss form av redigering i exempelvis kronologisk ordning kan göras, och att 

intervjuguiden kan vara en utgångspunkt varifrån man gör sin redigering av transkriptionen. 

Det intervjumaterial som inte kommer påverka eller tas upp i analysen kan utelämnas och i 

undersökningar där man vill få fram saklig information går det att bearbeta det inspelade materialet på 

ett mer grovt sätt.  

   Jag har således valt att utelämna vissa från mig utstötta medhållanden i form av ”mm”, ”jaha” och så 

vidare i min transkription. Till viss del har jag även utelämnat detsamma från informantens håll, då jag 

inte fann att det var relevant att ta med detta i min resultatredovisning. 

    

Inledningsvis lyssnade jag av och skrev ned vad som sagts i intervjun i dialogform. Därefter 

sammanfattade jag varje intervju i form av en lärarberättelse uppdelad i olika stycken; Informanten 

och skolan, Erfarenheter i läraryrket, Responsarbete med elevtext, Vad visar dokumenten?, Om 5 år- 

råd till en blivande lärare. Detta för att lätt kunna se likheter och skillnader informanterna emellan.  

   Jag har i resultatdelen vävt samman lärarberättelsen med analys, tolkning och diskussion. Detta 

medför att resultatdelen får en ökad tyngd men även en ökad nyansering. Mina kommentarer framhålls 
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i kursiv stil. Jag har valt att göra på detta sätt för att levandegöra studiens resultat i form av en mer 

dialogisk karaktär.   

    

I slutet av resultatdelen sammanställs mina iakttagelser i en tabell inspirerad av Lars Naeslunds 

modell(2001:65) samt en figur som visar relationen mellan olika läroplansteoretiska faktorer. Detta för 

att visa på ytterligare nyanser i min undersökning. 

    Informanterna omtalas i studien som ”Linda” och ”Stefan”, båda är fiktiva namn. 

 

 

 

Resultat 
- tolkning, analys och diskussion 

 

”Linda” 
 

Informanten och skolan 

 

Linda är 48 år gammal och har varit lärare sedan 1987. Hon är utbildad lärare i svenska och tyska. Hon 

har också historia som ämne, men har aldrig undervisat i det då hon tidigare arbetat tillsammans med 

en SO-lärare som tog alla SO-ämnen medan hon undervisade i tyska, svenska samt engelska.  

   Linda arbetade tidigare med idrottsklasser i en förort till Stockholm, och har nu varit på den 

nuvarande skolan sedan den startades 2000. 

   Att bli lärare var för Linda inget självklart val. Hon har alltid tyckt om språk och började på 1980-

talet läsa enstaka kurser på universitet. Men av enstaka kurser tyckte hon att hon inte blev någonting, 

så då sökte hon journalisthögskolan samt lärarutbildningen för att få en utbildning hon kunde falla 

tillbaka på. Linda kom in på lärarhögskolan och studerade ett år, och när hon sedan kom ut som lärare 

trivdes hon väldigt bra.  

    

Skolan Linda arbetar på är en kommunal skola för år 6-9. På skolan går ca 400 elever. Skolan ligger i 

ett industriområde i västerort i Stockholms kommun, och lokalerna är ett gammalt konsumentverk. 

Skolan startades på initiativ av föräldrar. Man ville starta en skola med modern pedagogik. 

   När skolan startades arbetade man efter Skola 2000. Det innebar att man jobbade projektinriktat i 

enheter och 30 % av undervisningen var ämnesintegrerad och årskursslös. Undervisningen var 

uppdelad i enheter med 80- 90 elever på varje enhet, ett stort arbetsrum, fem mindre arbetsrum och 

lärarrum kopplade till enheten. Arbetet i enheter upplevs av Linda som positivt. Hon berättar att de 

hade väldigt god kontakt med varandra och att eleverna inte var rädda för att be varandra om hjälp.  

   Från början gick 16 elever i varje klass, som sedan ökade till 18 och därefter till 20. Nu går 30 elever 

i varje klass och man arbetar inte längre efter Skola 2000. Arbetspassen är långa. Eleverna har 

exempelvis all matematikundervisning i ett sjok på tre timmar, allt B-språk i två och en halv timme 
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och så vidare. Man arbetar inte längre projektinriktat i samma utsträckning och det är upp till varje 

lärare att själv lägga in raster under lektionstiden. 

Det är intressant att skolan inte längre arbetar projektinriktat. Det kan tyckas att de långa 

arbetspassen, som är uppbyggda i sjok, skulle underlätta projektinriktat arbete. En påverkande faktor 

skulle kunna vara att klasserna nu är betydligt större än de var när arbetet var uppbyggt på enheter. 

Kanske är det inte tiden som påverkar arbetets karaktär mest, utan elevantalet i klassen? Kanske är 

det en kombination av de båda? 

Linda berättar att eleverna är dåliga på att hitta information på internet, en kunskap hon inte förstår hur 

de klarar sig utan. På skolan finns 7 datorer på 90 elever och man har inte längre tillgång till någon IT-

tekniker då ett företag köpt upp de kommunala skolornas IT-område.  

   Linda tycker att det är jobbigt att ha 30 stycken elever och dessutom i ett klassrum som inte är 

hennes ”eget”. Hon berättar att hon tidigare hade lektioner i ett eget klassrum och att hon då kunde 

påverka klassrumsmiljön på ett annat sätt. 

 
”Så att bänkarna står inte som jag vill ha, utan jag vill ha att de är två och två för då kan de lätt jobba 

ihop i par med varandra, de ser mig vid tavlan, de sitter rakt fram, sitter två och två väldigt bra, nu är 

det som såna här konferensbord, alltså två långa konferensbord de sitter på, vilket är förödande för då 

har vi elever som ser varandra i ögonen och då så är det ju kört.” 

 

I intervjun kommer Linda in på ett skolpolitiskt problem. Skolans personal har försökt åtgärda 

problemet på olika sätt, men tycker nu att alternativen de har att tillgå har tagit slut och att det nu är en 

skollednings- och skolpolitisk fråga. 

   Linda berättar att det på skolan pågår ett elevskifte och hon uppfattar att eleverna på skolan tidigare 

har varit ambitiösa och duktiga. Eleverna har sökt till skolan för att de tyckte om skolans skapande 

verksamhet i form av Skola 2000. Hon uppfattar eleverna som drivna och väldigt självgående och de 

har varit bra på att arbeta projektinriktat. Nu menar hon att det har svängt i och med att de numera är 

30 elever i varje klass. Nu är det mer som en vanlig skola, säger hon.  Skolan har även fått elever med 

en annan bakgrund och andra erfarenheter än de elever som redan gick på skolan. Detta har resulterat i 

splittringar på skolan, något som Linda tycker är otäckt att se.  

 

De långa arbetspassen uppfattas som jobbiga av eleverna och Linda säger att när det går 30 elever i en 

klass så lär eleverna inte känna varandra på samma sätt som tidigare. Hon upplever att klyftorna 

mellan eleverna ökar. Orsaken till detta anser hon är besparingar i skolan för alternativen av åtgärder 

har tagit slut. 

   Linda menar att det enda som gäller i skolan idag är budget och att hänsyn sällan tas i skolplan osv. 

Föräldrarna till skolans elever är idag inte lika aktiva som tidigare men majoriteten av föräldrarna 

kommer på föräldramöten och utvecklingssamtal.  

Att eleverna är dåliga på informationssökning via internet kan hänga ihop med det låga datorantalet 

på skolan. Det kan också hänga ihop med att alla elever kanske inte har tillgång till datorer 

hemmavid, vilket självfallet påverkar. Att bedriva undervisning i skolan som baseras på 

informationssökning på internet verkar svårt att genomföra på grund av det låga datorantalet. Linda 

lyfter fram att skolan har gjort åtgärder för att komma tillrätta med de ökande klyftorna mellan 

eleverna på skolan, men att åtgärdsalternativen nu tagit slut. Segregation mellan elever med olika 

bakgrund, stora klasser, långa arbetspass som varken lärare eller elever verkar nöjda med. Faktorn 
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bakom allt detta verkar vara ekonomi. En skola i förändring där kortsiktiga, snabba lösningar är den 

bakomliggande orsaken, en orsak vilken Linda och hennes kollegor inte kan påverka.  

Den kollegiala andan uppfattar Linda som god och hon anser att arbetslaget fungerar bra. Tidigare 

hade de problem inom arbetslaget, främst när det gällde samsynen på vad kunskap är och att de inom 

arbetslaget inte hade samma regler utåt, mot eleverna, när det gäller keps och jackor på i klassrummet. 

Idag råder en allmän norm om att kepsar och ytterkläder ska vara av i klassrummet. Linda menar att 

om man är överens om sådana saker så fungerar arbetet i arbetslaget bra, och om alla gör det de åtagit 

sig att göra. Det är en viktig förutsättning för att få ett gott samarbete. 

 

Erfarenheter i läraryrket 

 

Linda tycker att det finns mycket inom läraryrket som fortfarande är positivt. Hon framhåller 

kontakten med barnen, att man betyder något och att ingenting är sig likt från den ena stunden till den 

andra. 

 
”[…]eh, det är alltid lika fantastiskt att se elev, man får se dem i sexan, sen släpper man dem i nian, 

att man faktiskt ser utvecklingen och så händer det så mycket, och det är väldigt roligt jag har varit 

lärare så länge de hör av sig flera år elever, det är väldigt kul.”  

 

Men det finns mycket, idag och genom åren, som Linda inte tyckt om. Hon befarar att det inom några 

år kommer vara 40 timmars arbetsvecka för lärare och hon beskriver det som dödsstöten. Linda säger 

att hon var bättre som lärare när det var 35 timmars arbetsplatsförlagd tid och när de inte hade fem 

timmar konferens. Hon menar att det hon måste skära ner på är sin planeringstid och att det drabbar 

lektionerna. 

 

”Ja, det är den som blir lidande, och det är min professionalism, det är det jag ska utveckla, men det 

finns ingen tid för det. Utan vad du hamnar i är ett dokumentskrivande, ett jagande av elever, att de 

inte har varit på lektioner, åtgärdsprogram, och så är det konferenser in absurdum, det ska kallas 

skolutveckling, men din egen undervisning, den hinner du aldrig med.” 

 

Det som hållit Linda kvar vid läraryrket är kontakten med eleverna men hon har svårt att föreställa sig 

17 år kvar till pensionen. På grund av skolpolitiken så skulle hon, om möjligheten fanns, göra något 

annat än jobba som lärare. Ett exempel på vad hon menar ger hon när hon talar om 1990-talets 

skolutvecklingsreform. Det hon beskriver är ett arbetslag med unga lärare som skulle genomdriva 

projektarbete en gång i veckan och arbetade med temat vatten. En elev valde att arbeta med frågan om 

varför sötvattenfiskar inte kan leva i saltvatten, vilket hon tycker är en väldigt intressant fråga. Eleven 

arbetade med samma fråga hela terminen, en fråga som Linda menar att en lärare kan svara på på 20 

minuter. Hon framhåller även att de elever som var duktiga och ambitiösa i klassen inte lärde sig 

någonting för att de tyckte det var tråkigt och resurserna för lärarna gick åt att springa och leta efter de 

som inte skötte sig. När det sedan kom till löneförhandlingarna så var det de unga lärarna som arbetat 

med projektet som fick störst löneökning med motiveringen att ett misslyckat försök ändå är ett 

försök. Linda menar att det var så under de senaste åren i skolans värld, att bara man skolutvecklas och 

försöker. Hon kallar detta exempel för en typisk situationsbild. 
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Exemplet med frågan om varför sötvattensfiskar inte kan leva i saltvatten är intressant. Produkten, det 

vill säga svaret på frågan, skulle mycket väl kunna inhämtas på kort tid. Frågan är då vad eleven i 

övrigt går miste om?  Vad ligger det i kunskapsinhämtning som inte blir synligt vid första anblicken? 

Och vad är egentligen en lärares roll? Grundläggande i det här är synen på vad kunskap är, och hur 

denna kunskap blir till. Eftersom jag inte vet utförligt och detaljerat hur elevens arbetsgång sett ut kan 

jag bara spekulera i detta. Vi kan anta att eleven genomgått en process för att ta reda på hur det 

ligger till med söt- respektive saltvattensfisk. En process som kanske innehöll informationssökning på 

internet, informationssökning i uppslagsböcker av olika karaktär, anteckningsskrivande, rådfrågning, 

rapportskrivande etc. etc. I denna process sker en mängd kunskapsinhämtning, bortsett från att en 

fråga ställs som ska ges ett svar. Det handlar om färdighetsträning.  

Det intressanta i detta är, varför lyfter Linda inte upp den kunskapsinhämtning som sker under ytan i 

intervjun? Hon lyfter fram detta exempel som en typisk situationsbild, där lärare som arbetar 

projektinriktat under en termins tid får den största löneökningen, med motiveringen att ett misslyckat 

försök är ändå ett försök. Kanske var det en felformulering från skolledningens sida? Kanske menade 

de egentligen att projektarbetet främjat en bred kunskapsinhämtning som bjuder in eleven att 

självständigt söka information för att kunna ge svar på sin fråga?  

Detta skulle kunna gå att jämföra med Siv Strömquists(2001) syn på processarbete som grundsyn när 

det gäller skrivutveckling. Hon menar att det inte är den slutgiltiga produkten som bör ligga i fokus, 

utan den process som sker under arbetets gång. I citatet jag tidigare lyft fram säger hon  

”Att bedriva processorienterad skrivundervisning innebär att man accepterat ett övergripande synsätt, 

eller en grundläggande inställning, till skrivandet som sådant.”(Strömquist 2001:41)  

Detta, menar jag, är applicerbart även på tankar om kunskap i stort, inte enbart när det gäller 

skrivundervisning. 

Linda vill veta var hon har sina elever och vart de är på väg. Ska eleverna ut och forska så vill hon 

vara säker på att de bär med sig de grunder de behöver för att klara av en sådan uppgift. Hon har alltid 

låtit sina elever gå ut i samhället för att samla kunskap och tidigare gjorde hon mer sådana saker än 

vad hon gör idag. Anledningen till detta är brist på tid. Tidigare kunde hon lägga ner 50 timmar i 

veckan och det spelade henne ingen roll för då behövde hon inte sitta kvar på skolan och arbeta, utan 

hon kunde gå hem vid 14-tiden och sitta och arbeta hemma mellan 18-21 istället. Nu sitter hon kvar i 

skolan mellan 8-17 och sen ska hon sitta på kvällen ändå för att den tid hon har i skolan spenderas på 

annat än planering.  

    

En erfarenhet Linda gjort under sina år som lärare är att en pedagogik som går ut på att introducera ett 

moment, repetera och sedan lägga på något nytt är en fungerande pedagogik. Idag tycker hon att det är 

för mycket nytt och för lite repetition. 

   Det Linda brinner för inom svenskämnet är att öppna luckor. Hon ser sig själv som en lucköppnare. 

Med detta menar hon att sälja olika delar av svenskämnet till eleverna, t. ex gammal litteratur. Hon 

tycker det är kul när eleverna kan koppla historia till dagens verklighet och då främst deras egen 

verklighet. Men för att lyckas med detta menar hon att man måste planera lektionen från start till slut 

och att man ser undervisningen som en process. 

   Inspirationen hämtar Linda lite överallt ifrån. Hon tycker att det är något som människor har svårt att 

förstå, att inspirationen inte alltid kommer till en lärare mellan 8-17 utan att det är något som kan 

komma lite när som helst. Människor förstår inte att läraryrket är ett fritt skapande yrke.  

För att få inspiration samtalar Linda med kollegor och hon är även delaktig i Svensklärarföreningen 

från vilken hon får mycket inspiration.  
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   Något som blir lidande av det hon brinner för är familjelivet. Linda berättar att hon haft turen att ha 

en man som skött marktjänsten och tagit hand om barnen medan hon suttit på helger och rättat 

uppsatser och liknande. Anledningen till att familjelivet blivit lidande är att lärararbetet är så 

tidskrävande. Hon förstår inte hur två lärare kan leva i en relation med barn. En konsekvens av 

tidsbristen tycker hon sig kunna se i att kvalitén minskar, åtminstone tror hon att den gör det. Detta på 

grund av att lärare skär ner på sin egen planering. 

Att som lärare kunna fördela sin arbetstid på ett flexibelt sätt verkar viktigt för Linda. Hon beskriver 

hur hon tidigare arbetat länge och mycket, men att det inte gjort henne så mycket då hon kunnat 

förfoga över sin tid på det sätt som passat henne bäst. Idag känner hon sig låst av att behöva stanna 

kvar länge på skolan, men ändå vara i behov av att lägga ner samma antal timmar utöver detta. 

Lindas planering är det som har drabbats, vilket i förlängningen innebär att det är lektionsinnehållet 

och eleverna som drabbas. Hennes undervisning ser inte ut på samma sätt som tidigare. Detta på 

grund av att hon inte har tid att planera sina lektioner på ett bra sätt.  

   Skolan är något som alla på något sätt kan relatera till, och därmed också ha åsikter om. Linda 

lyfter fram att människor inte förstår att läraryrket är ett fritt, skapande yrke och menar med detta att 

många har åsikter utan att egentligen ha någon insikt i hur lärararbetet i praktiken ser ut.  

Lev S. Vygotskij(1934/1999) talar om den aktuella utvecklingsnivån i relation till den proximala 

utvecklingszonen. Linda vill veta vad hennes elever kan, och vart de ska. Med andra ord vill hon veta 

elevernas aktuella utvecklingsnivå, var de befinner sig, och hur deras proximala utvecklingszon ser ut, 

vart de ska. Vidare talar Vygotskij om att förutsättningen för inlärning är att eleverna möter något 

nytt. Linda beskriver sig själv som en lucköppnare. Hon vill introducera något nytt till eleverna och 

sälja in det hos dem, få dem att se hur historiska texter och händelser har förbindelse med elevernas 

verklighet idag.  

 

Responsarbete med elevtext  

 

När Linda började som lärare såg responsarbetet annorlunda ut mot vad det gör idag. Då bestod 

responsen av knapphändiga kommentarer. Under åren har hon börjat skriva mer och mer i sin respons. 

Ofta skriver hon kommentarer om vad eleven klarar av och vad eleven inte klarar av och hur de ska 

förbättra detta. Något hon tycker har fungerat bra. De sista åren har eleverna efterfrågat 

betygsomdömen i sin respons, så att betyget står utskrivet, och på något sätt, tycker Linda, måste 

eleverna få vara med i den processen. Dock tycker hon att detta är något som eleverna lägger för 

mycket fokus vid. Eleverna tittar inte på vad de kan utan mer på vilket betygsomdöme de fått. Linda 

anser att fokus ligger fel, och att fokus borde ligga på kunskapsutvecklingen i responsen mer än på 

betygsomdömet.   

    

Under ett tag på 1990-talet arbetade Linda med responsarbete i grupp. Hon tyckte att det var svårt för 

det fanns elever som kände sig utelämnade. För att kunna ha responsarbete i grupp måste gruppen i sig 

var trygg, och det är sällan en klass är trygg, menar Linda. Det finns alltid splittringar i en klass.     De 

saker eleverna skriver är präglade av deras personlighet och då måste de kunna lita på att 

klasskamraterna inte hånar eller liknande. Linda säger att det fanns fördelar med det arbetet, men att 

hon slutat med det på grund av att det blev för känsligt.  

   Linda berättar om en period i sitt yrkesliv då hon arbetade med ”Boken om mig”. Arbetet gick ut på 

att eleverna skulle skriva om sig själva på olika sätt, så att det senare blev som en liten bok. Linda 
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berättar att det blev jobbigt för en del elever, då vissa av dem kom från en hemmiljö med exempelvis 

drog- eller alkoholmissbrukande föräldrar. Någon elev hade en mor som tagit livet av sig, och för 

dessa elever blev arbetet med Boken om mig inte särskilt framgångsrikt. Linda menar att det är viktigt 

för dessa elever att få prata om det de varit med om, men att klassrummet kanske inte är rätt forum för 

detta. 

Dysthe, Hertzberg och Hoel(2002) talar om responsgrupper och de positiva effekterna av dessa. De 

menar att den ultimata responsen sker i en kombination av skriftliga kommentarer och muntliga 

samtal, och att responsgrupper erbjuder denna kombination. Vidare lyfter de fram att arbete i 

responsgrupper ställer höga krav på gruppens deltagare. Det är nervöst att lämna ifrån sig en text, 

något som gruppens deltagare måste ta hänsyn till. Linda tyckte att arbetet i responsgrupper var 

svårt. Hon berättar att responsarbete i grupp kräver en trygg klass för att det ska vara givande och 

ingen ska känna sig utsatt. Linda säger att en klass sällan är trygg på det sätt som krävs för denna typ 

av arbete, att det alltid finns splittringar i en klass. Dysthe, et al. menar att responsarbete i grupp 

kräver tydliga riktlinjer för att arbetet ska göras så lite hotfullt som möjligt. Linda provade på att 

arbeta på detta sätt, men valde att avsluta då hon tyckte att det blev för känsligt för eleverna. 

När Linda lämnar respons så skriver hon en positiv kommentar samt tips för fortsatt skrivande. Hon 

sparar det på sin dator så varje elev har sin egen mapp. På skolwebben får eleverna sina texter med 

respons sammanställda. Det första eleven tittar på är sitt betygsomdöme, efter det går de upp och läser 

Lindas kommentar samt de fortsatta tipsen. Linda är inte så förtjust i betygsomdömen, hon anser att 

elevens utveckling hamnar lite i skymundan. Eleverna kan ha utvecklats även fast det inte syns i 

betyget. 

   Linda lyfter fram svårigheten i att kommentera och sätta betygsomdöme på texter där eleven lämnar 

ut sig själv, t. ex texter då eleven skriver om starka känslor. En text som saknar röd tråd, meningarna 

hänger inte ihop och texten har svårt att nå upp till G, men samtidigt är det elevens känslor hon ska 

bedöma. Hon tycker det är svårt att bedöma en sådan text, att det är svårt att lyfta upp det positiva för 

eleven kommer ändå bara se den summativa bedömningen.  

   Tid till enskilda samtal kring texter finns inte. Linda har textsamtal endast i samband med nationella 

proven, något hon tycker är trist. Hon uppmuntrar sina elever att läsa varandras texter och hon 

uppmanar dem att skriva, lägga ifrån sig texten ett tag och sedan ta upp den igen.  

 

Responsen som Linda arbetar med idag har växt fram. Tidigare skrev hon ofta för hand direkt i texten. 

Nackdelen med det var att det sedan inte fanns kvar. Datorn gör att hon kan ha en smidig överblick i 

elevens mapp och hon kan följa deras utveckling på ett annat sätt. Något hon tycker är tråkigt med 

datorn är att hon som lärare inte lär känna elevernas handstil då eleverna skriver i stort sett allt på 

dator. Dock blir eleverna duktiga på att skriva på dator, något hon ser som positivt. De kan flytta 

stycken på ett enkelt sätt istället för att sudda och skriva om för hand.  

Lundahl & Folke Fichtelius(2010) lyfter fram att bedömning kan påverka elevers självbild, att elever 

ibland kan känna att det är de själva och inte deras arbete som blir bedömda. I ett sådant arbete som 

med ”Boken om mig”, är gränserna mellan eleven och elevens text väldigt utsuddade vilket jag anser 

är en svår grund för en bedömande lärare att stå på. Hur ger man som lärare respons på ett sådant 

arbete som innehåller så personliga texter, samtidigt som man säkerställer elevens integritet och tar 

hänsyn till elevens känslor? Dysthe, Hertzberg och Hoel(2002) menar att man som skribent är sårbar 

och nervös när ens text ska läsas av någon annan, och jag menar att denna nervositetsgrad och 

sårbarhet ökar ytterligare när arbetet är av en sådan personlig karaktär. 

   Holmgren(red. Lundahl & Folke – Fichtelius 2010) skriver att betyg är ett vanligt verktyg för att 
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synliggöra kunskap hos elever. Ofta kompletteras betyget med en kommentar som är tänkt att visa på 

hur eleven kan arbeta vidare mot en mer fördjupad kunskap. Holmgren menar att betyget ofta gör så 

att kommentaren hamnar i skymundan, och att kommentaren då inte får den effekt den var tänkt att ha. 

Linda beskriver hur eleverna stirrar sig blinda på det betygsomdöme hon ger dem i sin respons, och 

att de inte lägger lika stor vikt vid hennes kommentarer. Både Linda och Holmgren menar att betyget 

fördunklar de kommentarer vilka är menade att hjälpa eleven färdas i en riktning i vilken utveckling 

kan ske, vilket då gör att betygsomdömet blir kontraproduktivt. 

Linda ser responsarbetet som nödvändigt. En elev som lämnar in en uppsats har ofta lagt ner mycket 

tid på den och har då rätt att få någon form av respons på sitt arbete. Att eleverna får veta vad de är bra 

på och vad de behöver förbättra är viktigt för elevens skrivutveckling menar Linda. De behöver någon 

som talar om det för dem. 

 

Vad visar dokumenten? 

 

Linda använder sig av sin dator för att samla elevernas alster och för att ge respons. Genom att arbeta 

på detta sätt blir det lättare att få en överblick, tycker Linda. Varje elev har sin egen mapp på Lindas 

egen dator. Det är endast hon som har tillgång till dessa mappar. 

   När Linda ger respons tittar hon på vad eleverna klarar av i sina texter, vad kan de? både 

innehållsmässigt och formellt. Utifrån detta skriver hon kommentarer och ger tips om vad de ska tänka 

på till nästa gång. Hon ger även eleverna ett betygsomdöme på texten, något som eleverna själva har 

efterfrågat.  

 

Exempel: 

 
Läslogg  

Roligt att du hittade en bok som du gillar! För en fotbollskille som du förstår jag av ditt sätt att skriva 

att den är riktigt spännande! Särskilt den revansch som huvudpersonen Marcus får!  

   Den här gången har du varit noga med att sätta ut punkter och stor bokstav i din text. Bra! 

Stavningen är – förutom några dubbelteckningsfel – också bra. Språket är klart och tydligt, men 

enkelt vardagligt. 

   Du återger också mest handlingen i boken, och går inte in på själva analysen av boken. En god 

regel att hålla sig till är att högst 1/3 av läsloggen bör vara återberättande, och minst 2/3 egna tankar, 

reflektioner och analys av boken. En läslogg skrivs också under läsningens gång, varför det är 

läsarens tankar om läsandet som ligger i fokus. Följ läsloggsschemat. 

Omdöme: G 

Tips för nästa skrivande: 

- Analysera mer 

- Vad är bra i boken? Vad tror du kommer att hända? Varför tror du det? 

- Citera! 

- Under hur lång tid utspelas bokens handling? 

- Finns det paralleller till andra böcker/filmer du sett? ”Den lille misslyckade killens revansch på de 

stora” är ju ett motiv som kan finnas i många litterära verk. 

Tack för din läslogg! 
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Linda har beskrivit sin tveksamhet inför ett betygsomdöme på elevtext. Hon berättar att 

betygsomdömet ligger i fokus, vilket hon tror kan ha en hämmande inverkan på elevernas utveckling. I 

en respons borde fokus ligga på vad som är bra i texten, vilka kvalitéer som finns och hur skribenten 

kan arbeta vidare mot en högre nivå, säger Linda. 

   Om betygsomdömet inte fanns med i responsen, hur skulle det påverka elevens arbete med texter? 

Linda tror att eleverna inte skulle jämföra sig lika mycket med varandra. Dock tror hon att eleverna 

är medvetna om sin kunskapsnivå oavsett om betygsomdömet finns eller inte. Hon tror att eleverna är 

medvetna om vilka i klassen som är bra på respektive ämne osv.  

Lindas kommentarer är genomgående positiva och lyfter fram textens kvalitéer. De områden som 

eleven behöver arbeta mer på beskrivs genom konstruktiv kritik. Därefter följer betygsomdömet i de 

flesta fall, utom i ett då betygsomdömet kommer i slutet. Efter betygsomdömet skriver Linda tips till 

eleven för dess framtida skrivande, även dessa är av genomgående positiv karaktär. 

 

Exempel: 
 

Novell  

Du har skrivit en genomtänkt historia kronologiskt berättat. Du klarar oftast interpunktion, 

styckeindelning och direkt tal med repliker utan större problem. Du har också en hel del 

beskrivningar i din text, vilket gör att du stundtals förmedlar upplevelser istället för bara händelser, 

och det gör det lättare för läsaren att uppleva och identifiera sig med din huvudperson. I vissa stycken 

kunde du ha fördjupat detta t ex med fler fysiska känslor av ångest och grubblerier inför det här med 

att din huvudperson riskerar att missa hela sin fotbollskarriär. 

   mitt i texten byter du tempus – från presens till imperfekt. Håll dig till samma tempus hela novellen 

igenom. Oftast brukar man använda imperfekt i berättelser, eftersom det är något som redan hänt och 

huvudpersonen återberättar. 

Omdöme: G+ 

Tips för fortsatt skrivande: 

- Behåll samma tempus 

- Undvik satsradning! Sätt ut punkt istället för kommatecken i fullständiga meningar 

- Fortsätt att beskriva miljöer och känslor. Det ökar identifikationen 

- Använd gärna mer varierat ordval med träffsäkra ord, som du inte alltid använder i talspråk 

- Försök att laborera med dispositionen och berätta inte enbart kronologiskt 

- Skriv siffror under tolv med bokstäver i texten 

 

Tack för din uppsats! Ska bli roligt att läsa mer av dig!   

 

Linda skriver uppmuntrande kommentarer och väver in kritik på ett konstruktivt sätt. Kritiken ger 

aldrig en negativ känsla. Hon ger konkreta tips på hur eleven kan arbeta vidare med sina texter i 

framtiden och hon tackar alltid eleven för att hon fått läsa deras texter. Linda ser eleverna och låter 

detta genomsyra sin respons. Det är svårt för mig att veta huruvida eleven tar till sig de tips och råd 

som Linda ger eftersom jag inte har sett respons på fler texter från samma elev i en kronologisk 

ordning.  

   Lindas kommentarer lyfter exempel på bra egenskaper i texten och förklarar vad dessa gör för 

texten och hon ger tydliga och konkreta tips på hur eleven kan förbättra sitt skrivande:  

 

 ”Du har också en hel del beskrivningar i din text, vilket gör att du stundtals förmedlar upplevelser 

istället för bara händelser, och det gör det lättare för läsaren att uppleva och identifiera sig med din 

huvudperson.”  
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”Fortsätt att analysera! T ex bokens komposition (hur lång tid utspelar sig  handlingen på, 

kronologiskt berättat eller inte, miljöbeskrivningar – kort sagt, hur bär sig författaren åt för att få oss 

att vilja läsa vidare!”  

 

Jag har även sett att Linda varierar sitt språk i sin respons. I vissa kommentarer är språket mer 

utbroderat än i andra. Det verkar som att hon har mottagaranpassat sin respons utifrån vilken elev 

den är riktad till. 

 

Exempel: 

 
Läslogg 

 

Du har hittat en historisk bok, om något som fascinerar många läsare: en oövervinnerlig, militärt 

överlägsen krigsmaskin som mot alla odds förlorar. 

   Det är dock inte bara de historiska händelserna i sig som har fängslat dig, utan lika mycket bokens 

språk, författarens sätt att berätta om skeendet. Du uttrycker detta väl i din läslogg och gör många 

försök att analysera, begripa vad det är i textens uppbyggnad som fängslar dig.  

Bra gjort! 

   Du för också resonemang om människans fascination för våld och makt, vad får en människa att 

välja onda, fruktansvärda handlingar – kan det vara så enkelt som att man i vissa situationer bara 

handlar rent konkret praktiskt efter förutsättningar?  

   Språkligt skriver du välformulerat och med få formella fel. En del meningar blir något långa, 

märkliga och felaktigt uppbyggda, men på det hela har du ett rikt, träffsäkert språk. 

   Slutet känns väldigt hastigt påkommet. Känns som det saknas en sida. Här hade du behövt 

summera, runda av lite, sammanfatta, se framåt, göra jämförelser eller något så att texten kändes som 

en helhet. Oftast är det just slutet som läsaren minns bäst av en text, så det lönar sig att lägga ner lite 

extra tid på en lyckad avrundning. Det plötsliga slutet drar ner intrycket av din text rejält. 

 

Att utveckla vidare: 

- lär dig för guds skulle att skilja mellan de och dem! De är subjekt, dem är alltid objekt eller har 

preposition framför sig. I nio fall av tio ska det stå de och inte dem i en text. Ska du chansa, välj alltså 

hellre de än dem! 

- Dels…Dels. Man kan aldrig skriva dels utan att följa efter med ett annat dels. 

- Glöm inte citattecken vid citat och ange sida varifrån citatet kommer 

- Avrunda slutet. Låt det hänga ihop med början av texten, så att texten blir en helhet 

- Gör jämförelser. I den här texten jämför du med människans natur. Intressant hade varit att jämföra 

också med nutida krigsmaskiner. Finns paralleller, likheter med vår tid? Vad kan boken om dåtiden 

säga oss som lever idag? 

Omdöme: VG+ 

Tack för din läslogg! Ser fram emot fler!  

 

Det är intressant att den här responsen språkmässigt skiljer sig från tidigare exempel. Linda har 

broderat ut sitt språk i det här exemplet och använder sig av ett mer avancerat språk. Orsaken till 

detta kan vara mottagaranpassning som jag talade om tidigare. En annan möjlighet är att Linda 

under den tid då hon gav respons på denna elevtext hade mer tid att lägga ner på sitt responsarbete. 

Skolverket(2000) lyfter fram Connors och Lunfords undersökning i vilken de såg att lärares trötthet 

och arbetsbörda påverkar deras bemötande av elevers texter. 

   Dysthe, Hertzberg och Hoel(2002) talar om att ett grundvillkor för att vi ska kunna omarbeta vår 

egen text, är att vi klarar av att ställa oss utanför den och se på den objektivt. De lyfter upp 

Scardamalia och Breiter som menar att mer erfarna skribenter har förmågan att se på sina egna 

texter i et utifrånperspektiv och att ta hänsyn till den utveckling som sker i textarbetet. De menar att 
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mer erfarna skribenter även har förmåga att bearbeta sina texter på en mer övergripande nivå. Dysthe 

et al. förklarar detta med att mer rutinerade skribenter kan se på sin text på ett mer abstrakt sätt än de 

mindre rutinerade och att skribenter med mer rutin har en högre kunskap om vad som gör en text till 

en bra text. 

Språket i Lindas respons till den här eleven ligger på ett mer abstrakt nivå än i tidigare 

responsexempel vilket kan vara en indikation på att den här eleven är en mer rutinerad skribent. 

 

Linda arbetar inte längre processinriktat i sin skrivundervisning. Med processinriktning syftar jag till 

den typ av arbete där eleven skriver en text, lämnar in, får respons och skriver om sin text ännu en 

gång. Alltså bearbetning under längre tid. Linda berättar att det vore väldigt bra om det var så, men att 

det inte är praktiskt genomförbart på grund av tiden. Vidare tänker hon, Vem är det som har skrivit 

texten?  

 
”Om då har ju eleven visat att ah, men jag rättar till det här och så nästa gång de skriver så kan de ju 

göra samma sak igen. Alltså samma typ av felaktigheter och då har de ju inte utvecklats utan då 

stannar det ju bara på att det är jag som har tala om att den här texten blir bättre om du gör såhär, och 

det blir ju texten, men kan du inte själv tänka om det nu är dispositionen eller den röda tråden eller 

styckeindelning att nästa gång så blir det ingen styckeindelning eller nästa gång så är det i alla fall i 

kronologisk ordning eller växlande av tempus eller vad det nu är, så har du inte visat att du kan det 

men däremot att du förstår det när jag säger till. Men det är ju inte det jag ska mäta, så det är väldigt 

knepigt när man låter dem bearbeta texten.”  

 

 

Siv Strömquist(2007) framhåller att det finns en risk med att se processkrivande som en metod. Hon 

menar att det finns en risk med att slutproduktionen ändå hamnar i fokus och att en text skrivs om i 

oändlighet och aldrig blir riktigt klar. Linda ser en ytterligare risk i att eleven inte tar till sig den 

kritik hon ger i sin respons och därför inte utvecklas optimalt. Det svåra i det här ligger i hur man 

som lärare ska arbeta för att få eleverna att se sin egen utveckling och förstå att slutproduktionen och 

resultatet av denna, det vill säga betyget, inte är av största vikt. Hur får man elever att se sitt eget 

lärande? 

 

Om 5 år – råd till en blivande lärare 

 

Informanten är osäker på om hon skulle vilja arbeta som lärare om 5 år. Hon har svårt att se skolans 

utveckling. Elever far illa och får inte det de skulle behöva, bara för att budget sätter stopp. Hon har 

även svårt att se sig själv arbeta 40 timmars arbetsvecka, vilket hon tror att det kommer bli i framtiden. 

Framtiden i den kommunala skolan har hon svårt att se och att hon skulle arbeta i friskola har hon 

svårt att föreställa sig. Friskolereformen är inget hon stödjer. Det är skolpolitiken som gör att hon 

egentligen skulle vilja göra något annat. Hon vet bara inte vad hon skulle göra i stället. Hon trivs med 

att vara lärare, den frihet det innebär, arbetet med eleverna osv. Anledningen till att hon inte sökt sig 

till någon annan skola är för att hon tror att det ser ungefär likadant ut på alla skolor. Att bristen på tid 

finns överallt. Informanten säger att arbetsgivarna inte ser den faktiska tid som lärare lägger ner på sitt 

arbete. 

   Informantens råd till en blivande lärare är att aldrig kompromissa med att tänka på elevernas bästa. 

Se individen och vara rättvis.  
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Linda är så pass uppgiven att hon inte längre är säker på om hon vill fortsätta arbeta som lärare. Den 

utveckling som skett de senaste åren har fått henne att tvivla och har väckt frustration. Här kan vi se 

Lindes(2006) styrfaktor som den största faktorn. Beslut inom skolpolitiken, både på statlig och på 

lokal nivå har fattats som påverkat Lindas arbetssituation.  

   Lindas råd till en blivande lärare är att aldrig kompromissa med sin övertygelse, något som blir 

motsägelsefullt då hon själv kompromissar med sin övertygelse om att ge eleverna betygsomdömen 

eller inte i sin respons. Linda är tveksam till att betygsomdömet är utvecklande, och tycker att för 

mycket fokus ligger vid betyget. Hon anser att fokus istället borde ligga på hennes kommentarer om 

texten och hennes tips för fortsatt skrivande. Trots detta skriver hon ändå ut betygsomdömet. Detta för 

att det har efterfrågats av eleverna. Detta blir då en kompromiss med Lindas egen övertygelse om att 

betygsomdömet egentligen är en bromskloss då det kommer till skrivutveckling. 

Linda tror att situationen ser likadan ut på de flesta skolor, ändå väljer hon för tillfället att arbeta 

kvar, även om hon inte ser sig själv som lärare i framtiden. Olika faktorer har påverkat henne så 

starkt att hon verkar ha tappat hoppet. Trots detta vill hon ändå uppmana blivande lärare att stå fast 

vid sin övertygelse, att inte ge avkall på sitt hopp och sin tro på ett gott arbete med eleverna. En 

uppmaning till andra att stå ut, trots att hon själv på något sätt inte gör det. Vill hon med det säga: 

Fortsätt kämpa, stå på er! med sig själv som ett slags varnande exempel? 

 

”Stefan” 
 

Informanten och skolan 

 

Stefan är 45 år gammal och har arbetat som lärare i 12 år på tre olika skolor i Stockholmsområdet. Han 

undervisar i bild och svenska på i första hand högstadienivå. Vidare har han en magisterutbildning i 

Medier, estetik och pedagogik.  

   Det som fick Stefan att söka sig till lärarutbildningen var hans erfarenhet av arbete med barn efter att 

ha arbetat som kolloledare i många år. Innan lärarutbildningen arbetade han som konstnär, ett ämne 

han är välutbildad inom, och detta i kombination med hans intresse för språk gjorde valet av ämne 

ganska klart. Svenska och Bild. Att ta steget till att bli lärare var inte så långt när han väl tog det och 

på lärarutbildningen kände han att han hade hittat hem.  

   Stefan arbetar idag på en kommunal skola för år 0-9. Skolan ligger i en söderförort till Stockholm.  

Elevantalet är ca 600 och skolan är uppdelad på två byggnader, den gamla skolan och den nya skolan. 

Detta på grund av att det först fanns låg- och mellanstadium, men senare ville föräldrar att skolan 

skulle erbjuda även högstadium. Därför startades den ”nya” skolan. 

   Vidare är skolan uppdelad i olika så kallade ”spår”. I ena byggnaden är ett spår, spår B, klasserna 0, 

2, 4 och 7 och i den andra byggnaden finns två andra spår. Nästkommande år blir det spåret klasserna 

1,3,5 och 8. I den andra skolbyggnaden går resterande årskurser, även de uppdelade på spår. Tanken är 

att utbildningen följer ett ”spår” för att skapa sammanhang och kontinuitet för eleverna. Skolan är 

således inte organiserad som en traditionell mellan- och högstadieskola. När lärarna har möten och 

andra sammankomster så har de spårmöten vilket medför att de möter lärare som arbetar i andra skolår 

än deras eget. På skolan finns även ämneslag som träffas var tredje vecka och som är tänkt att vara en 

kommunikationsyta för ämneslärarna, där de diskuterar ämnesangelägenheter och jobbar med 



25 

 

skolutveckling på ämnesnivå.  

    

När frågan om eleverna som går på skolan lyfts hänvisar Stefan till socioekonomiska förhållanden. 

Runt skolan finns mycket villabebyggelse och informanten uppfattar att de flesta eleverna kommer 

från en ekonomisk medelklass. Det finns dock andra upptagningsområden t. ex områden där man bor i 

hyreshus.  

   Stefan uppfattar det som att nöjdheten med skolan är hög. Han berättar att när han kom till skolan så 

var skolan från förskoleklass till mellanstadium, men utvecklades då även till högstadium och Stefan 

följde med de första som ville gå kvar upp till högstadiet. Skolan byggdes ut på föräldrainitiativ vilket 

han tolkar som att de allra flesta är nöjda med skolan. 

   Den kollegiala andan uppfattas som väldigt bra. Stefan tycker att det finns en bra gemenskap på 

skolan, med tydlighet och raka rör. 

Något som också märks under intervjun då vi sitter i personalrummet och för vårt samtal. Under tiden 

kommer en del andra lärare in, men utan att det stör. De visar hänsyn till att vi sitter och för en 

diskussion och flikar endast in när informanten ger dem tillfälle till det. Lärarna skojar sinsemellan på 

ett varmt sätt, och de ger en känsla av att vara trygga med varandra. 

 

Erfarenheter i läraryrket 

 

De år under vilka Stefan varit yrkesverksam som lärare finner han vara väldigt lärorika. Han berättar 

att han fortfarande lär sig, att det är som att han fortsätter gå i skolan själv. Något som Stefan menar 

kan påverkas av hans drivkraft, att han är sådan som person. 

   Stefan märker att han idag inte har lika mycket energi som tidigare. Han kan inte arbeta lika sent på 

nätterna och orkar inte hålla ett lika högt tempo. Han tycker att läraryrket kan vara väldigt slitsamt, att 

det finns obegränsat att göra. Som lärare är man alltid otillräcklig menar han och framhåller vikten av 

att man måste intala sig själv att man är tillräcklig och acceptera den nivå man har. Går något snett får 

man försöka göra det bättre nästa gång, man kan inte göra allt på en gång.  

   Det negativa med läraryrket tycker Stefan är att läraryrket kan sluka upp hela ens liv men att det 

positiva är att det känns oerhört meningsfullt och stimulerande. Läraryrket ger en verkligen något att 

tänka på för det är så komplext, berättar Stefan. 

Det är intressant att Stefan framhåller sin drivkraft, att han är sådan som person, och att han 

samtidigt lyfter fram läraryrkets nackdel som att det kan sluka hela ens liv. Trots att den risken finns 

känner han ändå sin drivkraft och ser det som att han går i skolan själv. Stefan verkar medveten om 

sin egen utveckling, sitt eget lärande.  

   Siv Strömquist(2007) menar att lärare borde ha sin egen skrivprocess i åtanke när de utformar 

skrivuppgifter till sina elever. Jämförelsevis borde detta gälla även utveckling. En lärare som ser sin 

egen utveckling och kan känna drivkraften i detta, torde ha lättare att hjälpa elever att se sin egen 

utveckling och därmed även hjälpa dem att finna sin drivkraft. 

Sin inspiration får Stefan från sina kollegor och från teorier där det sociokulturella perspektivet är det 

som genomsyrar, men även estetisk teori, tankar om lärande och kunskap och rent pedagogisk 

forskning. Stefan inspireras även av gamla tänkare och filosofer. 

   Det han brinner mest för i svenskämnet är de kommunikativa aspekterna. Med det menar han att 

eleverna ska bli skickliga på att kommunicera och göra sig förstådda. Men de ska komma ännu längre, 



26 

 

menar han, och få språket som ett medel att uttrycka sig. På det sättet gör Stefan inte några större 

skillnader mellan bilden och svenskan. För Stefan är de väldigt lika eftersom det handlar om att 

uttrycka sig, att kommunicera.  

    

Stefan anser inte att det är något annat i hans svenskundervisning som får lämna utrymme åt de 

kommunikativa aspekterna, om man ser till det som en helhet över tid.  

 
”Om vi tänker oss då tre år med en klass, så under vissa år så är det kanske så… men som nu har jag 

sjuan här så ägnade vi, då pratade vi om språket och språkhistoria, vad är ett språk och hur 

uppkommer det och så, det kommer vi väl återkomma till, men på ett tag nu så kommer vi ju inte 

arbeta med den delen av ämnet. Men jag räknar ändå med att det finns..som en levande kunskap hos 

eleverna, även om det inte gör det, om du förstår vad jag menar. Nånting som jag kan hänvisa till, 

som vi kan föra upp, nånting som är relevant, det man en gång har lärt sig.” 

 

Om man talar om språklig korrekthet i skrift, så plockar Stefan in den sist i en skrivprocess så länge 

som texten är begriplig. Det lämnas till sist, men de gör det. 

   Stefan ser läraryrket som ett erfarenhetsyrke och har svårt att plocka ut sina största erfarenheter 

genom specifika exempel.  

 

”Ja…nä…jag säger som sporthjältarna…jag kan liksom inte jämföra VM och OS liksom…” 

 

Han menar att läraryrket består av många små erfarenheter som läggs bredvid varandra och bildar en 

helhet. Efter ett tag är man van att göra vissa saker och då menar Stefan att det kan vara dags att 

ifrågasätta just de sakerna, eller se på dem från ett annat håll. 

   Stefan framhåller ändå att hans största och viktigaste erfarenhet är att han med tiden har blivit bättre 

på att hitta balansen mellan att lyssna och att prata och att tänka själv. Han berättar att han pratar 

mycket med eleverna, att han är en motor, men att han också blivit bättre på att låta eleverna vara 

motor. Han säger att han fått lära sig detta och att han lärt sig hitta denna balans genom att arbeta med 

andra lärare som har ett stort förtroende för eleverna och kan organisera elever så att de blir 

funktionella ihop. Genom detta arbetssätt växer eleverna i att arbeta och lära och kommunicera 

tillsammans. 

Stefan berättar att han arbetat långt in på nätterna, vilket visar på att lärare lägger ner mycket tid på 

sitt arbete. En faktor som här skulle kunna vara påverkande är Göran Lindes(2006) lärarfaktor – vad 

en lärare vill, kan och gör. En nybliven lärares ambitionsnivå kan tänkas ligga högre än hos en lärare 

som arbetat några år. Det behöver i sig inte betyda att engagemanget minskar, utan kan vara en 

indikator på att man som nybliven lärare ännu inte lärt känna de ramar inom vilka man ska agera. En 

nybliven lärare kan därför ses som mindre begränsad än en lärare som arbetat i några år och är mer 

införstådd med dessa ramar. Stefan berättar att han inte längre kan hålla samma tempo, att läraryrket 

är slitsamt men att man måste acceptera ens egen kapacitet. Det märks att Stefan lärt känna sina 

ramar på ett annat sätt än tidigare och att han börjat anpassa sig efter dessa. 
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Responsarbete med elevtext 

 

Under Stefans två första yrkesverksamma år arbetade han på lågstadiet med barn som hade svenska 

som andra språk. Där var den direkta responsen, den muntliga, väldigt viktig eftersom de barnen var 

på väg in i läsning och skrivning. Därefter arbetade han på en skola som hade ett system som byggde 

på att eleven skulle arbeta mycket självständigt. Eleverna fick tid att disponera för att göra vissa 

arbeten och responsen var en väldigt viktig del. Eleven hade som uppgift att söka upp läraren i något 

de kallade för ”workshop”. Där skulle eleven visa upp sitt arbete och ta emot lärarrespons. Det var där 

informantens direkta responskunskaper utvecklades.  

 

”Det handlar om att snabbt läsa igenom texter ofta, ibland var de ju mer omfattande, ibland fick man 

ju in en tre fyra sidor, och då fick man ju läsa dem på tunnelbanan på vägen till och från…och sen ge 

respons som var konstruktiv då, som gjorde att eleven kunde utveckla sina texter.” 

 

På den skolan var uppgifterna väldigt givna och det fanns olika rättningsmallar och så vidare. Det 

framgick alltså tydligt vilka kvalitéer man var ute efter i en specifik uppgift vilket gav utrymme för 

både bra och dålig respons. Stefan berättar att om alla elever skulle få den respons som verkligen 

skulle utveckla dem så skulle tiden inte räcka till. Han beskriver det som ett logistiskt problem och 

säger att hans ambitionsnivå var högre. Det handlade även om elevens ambitionsnivå. Med det menar 

han att de som sökte upp honom för att få respons de fick också den respons de ville ha.  

   Elevernas handledare drev på dem att söka respons eftersom handledarna också var beroende av 

lärarnas respons och deras bedömning av elevtexterna. Enligt Stefan var det många elever som tog 

reda på exakt vad som behövdes av dem för att klara en specifik uppgift och han menar att det är en 

atomistisk målformulering som är inriktad på själva uppgiften, där uppgift på uppgift ska leda mot ett 

mål som ingen har någon aning om. Stefan såg istället varje uppgift som en möjlighet för eleven att 

utvecklas mot ett större djup. Han menar att det är olika syn på skrivprocessen och arbete i stort och att 

olika synsätt finns överallt.  

    

Stefans tidigare arbete med respons har påverkat hans arbete med respons idag på det sätt att han 

förstår att det är viktigt och att det ger honom en inblick i hur elever tänker och uppfattar 

undervisning. Responsarbetet hjälper honom att möta elevernas texter och han tycker att responsarbete 

är roligt, spännande och intressant. 

   Stefan har försökt att hitta lösningar för sitt responsarbete som är både rationella och bra. Detta har 

han funnit genom att arbeta med digitala lösningar. Fördelarna med en digital lösning tycker han är att 

han kan sprida ut sitt responsarbete på dygnets alla timmar samt att det ger en bra form för 

dokumentation. Genom att arbeta digitalt kan han logga elevernas arbeten på ett sätt som ger både 

honom och eleven en överblick, en sorts portföljmetodik. Det är viktigt för Stefan att även eleven har 

en möjlighet att se sitt eget arbete för att därmed kunna följa sin egen utveckling. 

   I bildämnet har eleverna en mapp i vilken de lägger sina alster och kan senare gå tillbaka och titta på 

det de arbetat med. I bildämnet finns en naturlig form av portföljmetodik, menar Stefan. Lärandet blir 

synligt genom att arbeta med denna typ av metod, men Stefan berättar att det finns fall då lärandet och 

utvecklingen inte blir synligt för eleven och att det i vissa fall kan vara knäckande. 
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”Ja och då kan jag försöka övertyga dem om att dem har då.. kanske lärt sig nånting. Och då ta reda 

på vad det är. Men det kanske inte blir synligt i mappen.” 

 

Stefan pratar om begreppet tid som en påverkande faktor i sitt responsarbete. På den tidigare skolan 

hade tiden inte räckt till att ge alla elever respons på det sätt de skulle behöva för att utvecklas 

maximalt. Han berättar också att eleverna var väldigt uppgiftsinriktade. Vad behövde de göra för att 

klara en specifik uppgift?  

 

Detta tyder på att eleverna inte hade ett långsiktigt tänkande i sin utveckling, utan endast fokuserade 

på att lösa den aktuella uppgiften, vilket ger ett exempel på det Siv Strömquist(2007) lyfter fram 

gällande vart elevers fokus ligger. Hon förespråkar därför ett mer processinriktat synsätt gällande 

skrivuppgifter, där själva processen ligger i fokus. 

 

   Stefan har upptäckt att responsarbete är tidskrävande, och att den tiden inte alltid finns att tillgå. 

Utifrån denna insikt har han utvecklat en webblösning som inte är lika låst av tidsfaktorn. Han har 

anpassat responsarbetet efter de ramar som finns. 

   Stefan framhåller att elevens metakunskaper utvecklas genom responsarbete, det vill säga deras 

förmåga att betrakta det de själva gör utifrån, och att de får en annan persons blick på sitt arbete vilket 

utvecklar deras sätt att tänka.  

   Beroende på vilken typ av text eleverna arbetar med, tar de också del av varandras texter. Stefan 

strävar efter att elever på ett eller annat sätt ska arbeta för en publicering, mot en offentlighet. De 

arbetar mycket med mottagarmedvetenhet och mottagarperspektivet är jätteviktigt. 

Ett begrepp de aktivt arbetar med är kontextbundenhet. Begreppet används i deras diskussioner kring 

ett arbete och de sätter sedan upp målet att texterna inte ska vara kontextbundna. 

   Stefan tycker sig ana att människor blir sämre och sämre på att skriva till en mottagare, vilket gör att 

han ser mottagarmedvetenheten som fullkomligt central. För texter ska kommunicera och för att uppnå 

detta måste det finnas en mottagare. Men mottagaren är också en drivkraft för din text. Vem du ska 

kommunicera med är viktigt. Internet som offentlighet tycker Stefan är en gyllene möjlighet för 

mottagarmedvetenhet. 

”Vi kan publicera oss på nätet. Att det sen är så att det inte finns nån där ute som läser det du skriver, 

det är en annan sak. (skratt) Men den möjligheten finns ju ändå och ibland dyker det upp nån som 

läser, det du skriver. Som kommer utifrån. Men du kan använda en publikation, när du publicerar en 

elevtext på nätet, så kan du styra en mottagargrupp emot den. Det vill säga de andra eleverna. Men då 

kommer de ju in i ett senare skede, eller så kan du låta de komma in i ett tidigare skede.” 

 

På en blogg lägger Stefan upp anonyma elevtexter där elever och lärare kan gå in och läsa och 

kommentera varandras texter. 

 

Exempel:  

 
april 22nd, 2009 |  

1. Hej Någon! 

Det låter jobbigt det där att behöva göra samma sak hela tiden och att du känner dig ofri i skolan. 

I texterna här kommer det fram olika syn på vad som begränsar och vad som bör begränsa 

människans frihet i ett samhälle. I ditt fall verkar det vara de förväntningar du har – kanske dina egna, 

kanske andras- som skapar en känsla av ofrihet. 15-20 år när man är pensionär, det låter tungt! (Sen 

är det ju inte ens säkert att framtidens pensionärer i Sverige har några pengar att använda – redan nu 
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är skitmånga pensionärer fattiga vilket begränsar deras frihet.) 

Fråga: Var och när finns människans frihet egentligen? 

april 22nd, 2009 |  

2. Jag håller helt med den som har skrivit den här texten, man känner sig inte riktigt fri när man måste 

gå hem och plugga varje dag efter skolan. Sen är det säkert fler som har någon slags träning eller 

aktivitet flera gånger i veckan. Och så ska man kunna få allting att gå ihop, man ska gå i skolan, 

plugga när man kommer hem, träna, och samtidigt kunna spendera tid med vänner och familj. Men 

jag tror ändå att det är nödvändigt att vi har lite läxor och sånt, annars uppskattar vi ju inte när vi är 

fria från det. Tänk om man slapp gå i skolan, slapp jobba, och man fick göra vad man ville varenda 

dag. Då skulle man nog inte tänka “åh vad skönt att vara ledig idag, inga läxor eller ingenting” , eller 

hur? 

Du tycker att vi blir fria när vi blir pensionärer, men jag håller inte med. Vår ålder kommer att hindra 

oss från den frihet som vi skulle kunna ha vid den här åldern eller lite äldre. En gammal man på 80+ 

skulle liksom inte t.ex. hoppa bungyjump bara för att han är fri, (med undantag) han skulle nog ta 

med sig sin fru till Spanien, även fast han kanske skulle vilja göra lite mer äventyrliga saker men det 

är han för gammal för, nu när han äntligen har fått sin frihet. 

april 23rd, 2009 |  

3. Jag håller helt med den här personen ibland. Jag har också känt att man aldrig blir fri förän man 

blir pensionär. Det är ju lite som Denise säger, att man är lite för gammal när man väl blir fri men jag 

tycker att man är tillräckligt ung för att fortfarande ha kul när man är runt 65 i alla fall. Kanske inte 

för att hoppa bungyjump, men kanske åka jorden runt. Den här personen har skrivit att man har 

försört tre fjärdedelar av sitt liv när man kommer till pensionen men om man inte skulle ha “förstört” 

de där fjärdedelarna skulle man vara fri livet ut och då skulle vi inte alls ha samma syn på frihet. Allt 

skulle kunna vänta, man skulle ta för givet att alltid ha tid och man skulle inte uppskatta vissa saker. 

Därför måste man förstöra en del av sitt liv för att få ut det goda ur det. 

april 27th, 2009 |  

4. Jag tycker att din text är bra på ett sätt,men på ett sätt inte. Det känns som att du tycker att vi inte 

skulle behöva leva dom 60 första åren i våra liv. Men jag förstår sammtidigt,vi går i skolan dag in och 

dag ut. Men tänk när vi sen blir pensionärer,kommer vi att känna oss fria? Kommer vi tänka “å om 

jag hade haft den här friheten när jag var yngre, då skulle jag ha gjort så mycket annat.” Skulle vi 

tänka så eller kommer vi att vara nöjda med det livet vi redan har levt,även om vi pluggat och jobbat? 

Jag tycker att även fast vi går i skolan och har läxor så hinner man också med så mycket annat. Man 

hinner vara med sin familj och sina vänner,ändå. Det är ju inte så att man stänger in sig helt från 

omvärlden bara för att man pluggar och utbildar sig. Och om det är så att man är instäng kanske man 

borde fokusera lite mer på att leva. Man kan ju skippa att pulgga vissa dagar och göra nått roligt 

istället, så att man inte tycker att man slössar bort mer än hälften av sitt liv. 

 

Fördelarna med responsarbete tycker Stefan är att det är utvecklande för eleven. Han menar att om 

man ser en text som en förlängning av en själv, då det är något du har gjort, så får andra se något av 

dig vilket också är utvecklande. Han tycker också att tanken på att göra något som ingen ser är 

skrämmande och han upplever att det idag är många som går runt i vårt samhälle och upplever att de 

inte syns. 

   Det som är ett hinder för Stefans responsarbete är tid. Tid är också orsaken till varför han har valt att 

arbeta med webblösningar. De digitala lösningarna gör att han kan arbeta med respons när han har tid, 

eller kan ta sig tid, då det är omöjligt att i varje skede mötas öga mot öga med eleven. Stefan berättar 

om en kollega som vill arbeta med respons i matematik, men att det är omständligt att få till det. De 

säger båda två att både tid och organisation är faktorer som gör det svårt att få till olika typer av 

responsarbete samt att det är en prioriteringsfråga då det skulle gå att organisera verksamheten så att 

responsarbete även i matematik blir möjligt. 
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Stefan lyfter fram att han upplever att många människor idag går runt och upplever att de inte syns. 

Har detta något att göra med den tid vi lever i? Är vi idag rädda för att ingen ska uppmärksamma oss, 

se eller höra oss? Stefan pratar också om tiden som ett hinder för hans responsarbete och även som en 

orsak till varför han har valt att arbeta med webblösningar. Webblösningarna gör att Stefan inte är 

låst av tiden, utan kan arbeta med responsarbete när han har eller kan ta sig tid. Sammantaget skulle 

både rädslan för att inte synas och svårigheterna i att hantera tid kunna tolkas som en 

mentalitetsfråga av idag. Idag hör vi ofta att tid är pengar, kraven på oss som samhällsmedborgare 

och arbetande individer ökar och livsstilsideal är ständigt omdiskuterade. Kan då dessa faktorer, 

synlighet och tid, ses som en fråga av tidsanda? 

   I sitt arbete med bloggen arbetar Stefan aktivt med mottagarmedvetenhet och ger eleverna en chans 

att ge respons på varandras tankar och texter. Siv Strömquist(200) frågar sig hur skolans artificiella 

skrivande har uppstått. Hon tycker sig se att elever i skolan inte skriver för den verklighet som finns 

utanför skolans ramar, att skrivandet inte är verklighetsanpassat. Stefans aktiva arbete med 

mottagarmedvetenhet och kontextbundenhet blir en motsats till detta. De strävar hela tiden mot att 

texterna ska vara kontextobundna och mottagaranpassade, en linje i Stefans arbete med 

skrivuppgifter. Strömquist har vidare i sin text ifrågasatt att elever oftast skriver med läraren som 

enda mottagare för att få ett högt betyg och är kritisk till elevernas mottagarmedvetenhet.  

   Dysthe, Hertzberg och Hoel(2002) anser att skrivande utgör en viktig lärostrategi och att skrivande 

är ett synliggörande av våra tankar. När vi kan gå tillbaka till vår text och upptäcka nya saker i den 

skapar vi något som författarna kalla för associationskedjor, vilket för vårt tänkande vidare. 

Författarna lyfter fram att skolan använt skrivandet för att se vad elever kan, istället för att använda 

det som en möjlighet att låta eleverna formulera sina tankar och pröva och utveckla dessa. 

   Genom arbetet med bloggen och publiceringen av elevernas texter synliggör Stefan elevernas tankar  

och ger dem en möjlighet att gå tillbaka och skapa associationskedjor, ibland med hjälp av 

kommentarer på elevernas texter, och hjälper därmed deras tänkande att utvecklas. 

Den faktor som spelar in mest när Stefan planerar sitt responsarbete är kunskapsmålen. Han ser det 

som att de med hjälp av responsarbetet ska nå målen. Inför varje skrivuppgift får eleverna de mål som 

är relevanta för den typ av uppgift som är aktuell. Han tycker att målen kanske inte ska vara så många 

i de lägre skolåren men att eleverna sedan i nian ska ha alla målen.  

   Stefan berättar att många elever tycker att det är läskigt att lämna ifrån sig texter och bilder och 

Stefan säger att i det i skolan handlar om att arbetet ska bedömas. Han upplever att det är många, både 

lärare och elever, som har svårt att hålla isär arbetet och människan, personen och handlingen och att 

det är svårhanterligt. Stefan berättar att han ibland får in sådant han kallar för hjärteblod. Det är en text 

där eleven identifierar sig mycket med sin egen text, skriver ut sig själv. Sådana texter bedömer inte 

Stefan. Han bemöter dem men bedömer dem inte, han sätter inget betyg. Han menar att när eleven 

ställer frågan Duger jag? med sin text då ska man som lärare inte bedöma den. Detta ställer stort krav 

på lyhördhet. Han framhåller vikten av att bemöta elevtexter med respekt och att vara tydlig med 

skillnaden mellan person och handling i bemötandet av en text.  

I mitt VFU-arbete med lyrik upplevde jag det som Stefan berättar om. Många elever tycker att det är 

skrämmande att lämna ifrån sig texter. De flesta av mina elever var väldigt uppgiftsfokuserade och 

förstod inte att varje lektionspass hängde ihop med varandra. Att det som skedde var en process, inte 

en punktuppgift. Kopplat till rädslan att inte synas är detta intressant. Stefan upplever att människor 

är rädda för att inte synas, samtidigt som elever tycker att det är läskigt att lämna ifrån sig texter. 

Kanske är det så att rädslan hos eleverna inte ligger i att bli synliggjorda, utan att de är rädda för att 

bli bedömda? 
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Vad visar dokumenten? 

 

Stefan arbetar idag aktivt med respons via Gmail. De exempel jag har tittat på är tagna från två olika 

skrivuppgifter. För varje uppgift skapades en Gmail-adress till vilken eleverna skickat sina alster och 

varvid responsen har skett.  

   Båda skrivuppgifterna är av karaktären processkrivning, vilket innebär att eleverna gjort ett första 

utkast, fått respons, skrivit om och sedan återigen skickat in sina texter. Sedan har processen fortsatt 

på samma sätt.  

   Syftet med den ena skrivuppgiften, Ögonblicket, var att i sjunde klass få ett, som Stefan kallar det, 

ingångsvärde, för att se var eleverna befinner sig skrivmässigt. Stefan menar att det är viktigt att ha ett 

ingångsvärde för att kunna följa elevernas skrivutveckling, för att i ett senare skede få och kunna se, 

ett utgångsvärde. Bedömningen av texterna har i ett första skede skett med grund i uppdelade mål. 

Texten har sedan bedömts mål för mål. Stefan framhåller dock vikten av att även ha en 

helhetsbedömning samt att ge eleven en personlig kommentar och det är det som tar tid. 

 

Exempel: 

 
Hej! 

Du är skicklig på att formulera resonemang och argumentationer i dina inlägg. Jag gillar också hur 

Adolf Kellerman vacklar ideologiskt. Det känns realistiskt och visar på genomtänkt karaktär. Dock 

är det inte så mycket som händer i hans liv i form av möten med människor och miljöer, om man 

kan säga så. För att läsaren ska bry sig om karaktären så krävs det. Men det gäller förstås främst 

det skönlitterära perspektivet i din text. Faktadelarna funkar ju som sagt utmärkt. 

Tyvärr gör du en hel del språkfel (talspråkligheter) som kan få dina texter att verka sämre än de är. 

Jag har rättat lite, men lämnar resten till dig att fundera över till nästa inlägg. 

/S 

 

Härligt! 

Ett fantastiskt fint arbete, tycker jag! Det är njutbart att följa din berättelse som blir alltmer 

spännande och gripande. Jag anar en tragisk fortsättning, men hoppas att jag har fel!  

Jag ändrar på några små språkliga felaktigheter eller stilistiska tveksamheter innan jag lägger ut 

texten (Hoppas att du inte tar illa upp!) 

Eftersom jag vet att du gärna vill att allt ska vara "rätt" som du lämnar ifrån dig så tänker jag att du 

kanske själv hittar ändringarna när du granskar den publicerade varianten. Det vore kul att se om 

du kan upptäcka vad jag har ändrat på. 

(Om du vill att jag förklarar varför så gör jag förstås gärna det, men det vore ännu roligare om du 

själv reflekterade över vad du får syn på genom min rättning.) 

/S 

 

Hej ! 

Börja med att välja vilken av pojkarna som ska vara berättelsens huvudperson - det behövs ett 

perspektiv (en synvinkel) för att kunna bygga upp en närhet till personerna och händelserna. 

Betrakta miljöerna genom huvudpersonens sinnen och tankar - men även "främlingen" som kliver 

in i kupén. 

Lägg in fotot tidigare i berättelsen - kanske har Simon en egen kopia - att han sedan upptäcker 

samma bild hos morföräldrarna sluter då cirkeln. 

Undvik ord som duration om de inte är knutna till dialog eller inre dialog. Nu riktar de allt för stor 

uppmärksamhet mot den neutrala berättarrösten. 

Se över tempus i berättelsen - nu blandas det ganska friskt. 

/S 

 

Hej , och tack för version 1! 

Nu är det dags att göra berättelsen ännu bättre. 
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Jag tycker att du behöver se över styckesindelningen - nu är styckena för korta och många. 

Försök att använda tiden i skolbänken till att bygga upp och fördjupa konflikten med mamman (de 

vuxna) så att läsaren kommer ännu närmare huvudpersonens känslor och perspektiv. Ett dagsfärskt 

morgonbråk väcker ju gamla minnen till liv. Lektionstiden passar bra till dessa minnen. (Kanske 

avbryts hennes tankar av en lärarfråga - kanske sätts de igång av något som lektionen handlar om?) 

Använd gärna dialogen med kompisarna när de planerar fredagsmyset till att få henne att börja 

byta perspektiv på något sätt - på slutet har hon ju insett att det hela inte bara var mammans fel. Nu 

hamnar den delen av berättelsen utanför den röda tråden. 

Låt läsaren följa med i hur hennes känslor förändras - inifrån. 

/S 

 

Hej! 

Jag ser att du har förbättrat din text med hjälp av huvudpersonens sinnesintryck och känslor. Bra! 

Mitt råd nu blir att börja arbeta med miljöerna för att skapa stämning och spänning i berättelsen.  

Dela först in texten i stycken: ny tid, ny person, ny situation, ny miljö = nytt stycke 

Bifogar även några texter om hur man förbättrar sina miljöbeskrivningar och personbeskrivningar. 

 

Lycka till /S 

 

 

Responsen sker övergripande i form av positiva kommentarer. Dysthe, Hertzberg och Hoel(2002) 

menar att positiv och stödjande respons är främjande för en skribents utveckling och att denna typ av 

respons även gör det lättare för skribenten att hantera och ta till sig kritiska åsikter om texten. 

Informanten blandar positiva kommentarer och kritik i sin respons och kritiken är ofta utformad som 

tips på hur eleven kan förbättra sin text.  

   Informanten försöker på ett aktivt sätt få in eleven i omarbetningen av texten. Exempel på detta går 

att se i utdragen från Gmail. ”Jag har rättat lite, men överlämnar resten till dig att fundera över till 

nästa inlägg.” Informanten hjälper eleven genom att rätta en del av texten. Detta medför att eleven 

kan se vilka ändringar läraren har gjort och därmed kan söka förståelse för ändringarna och hur 

eleven själv ska fortsätta rättningsarbetet av texten. ”(Om du vill att jag förklarar varför så gör jag 

gärna det, men det vore ännu roligare om du själv reflekterar över vad du får syn på genom min 

rättning.)” Även här lockar informanten in eleven i omarbetningen av texten. På samma sätt som i 

tidigare exempel kan eleven med hjälp av lärarens korrigering finna stöd för sin egen fortsatta 

omarbetning.”Kolla upp i någon bok hur det ska göras.” En sådan kommentar kan uppfattas som att 

läraren skjuter över problemet på eleven. En annan synvinkel på en sådan kommentar är att läraren 

lyfter en idé och ger ett förslag på hur eleven kan lösa problemet med sin text. Att eleven själv ska 

söka upp kunskap om hur felet ska rättas till, ger eleven en möjlighet till övning i kunskapsinhämtning 

på ett självständigt sätt. Eleven behöver leta upp en bok i vilken informationen kan tänkas stå, behöver 

slå i boken för att få fram informationen, ta till sig informationen och omvandla den till relevant 

kunskap för att på ett adekvat sätt förändra och förbättra sin text. En kommentar som vid första 

ögonkastet kan se korthuggen ut, kan vi andra ögonkastet innehålla en dörröppning till 

färdighetsträning och kunskapsinhämtning. 

Stefan menar att oavsett tidsaspekten så är det i responsen som mötet med eleven sker. Den personliga 

responsen blir ett möte i form av ett litet brev. Stefan säger att det blir en dialog som förs som om 

eleven och han suttit bredvid varandra och pratat. 

   I responsen på Gmail vilken jag tittat på syns det som Stefan beskriver. Responsen är ganska 

kortfattad, men koncis, och är i formen av en dialog. 
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Exempel: 

 
Jag undrar om den nya Rosenheimuppgiften ska ha en titel och vilket datum det ska vara. 

Sedan undrar jag också över min första text, presentationen. Skulle ni inte ta bort delen där jag 

pratar om inflationen? Skulle inte den sparas till nästa inlägg? 

/Elev 

 

Datum är inte så viktigt så länge åtminstone året är samma som i nyckeltexten.  

Titel blir bra! 

Glömde att fixa till inflationsgrejen. Om du vill kan du återanvända den i detta nya inlägg. 

/S 

 

 

Det skulle vara perfekt om ni tog bort hela det stycket så får jag skriva nästa text med ett 

mellanrum där man kan sätta in det. 

Jag undrar också över "hört på ölhallen". Är det en annan nyckeltext som man ska följa eller är det 

bara någon sorts inspirationskälla?  

/Elev 

 

Hej Elev! 

"Hört på ölhallen" är inte en annan nyckeltext. Det är ett inlägg från en av karaktärerna i 

Rosenheim. Kolla längst ner på texten så ser du att det står "Under Moritz Langen", det betyder att 

det är en text från honom. Nyckeltexten är skriven av Johannes Menkel. 

/K 

 

Jag kom på att du kan strunta i att lägga in stycket om varsaillesfreden i mitt nästa inlägg, jag 

skriver om allting. 

/Elev 

 

(Elev skickar därefter en reviderad version av sin text) 

 

Jäklar i min lilla låda vilken text du har skrivit! 

Jag älskar den drastiska situationen med tiggaren. Trots att det är tragiskt så lyckas du med det 

svåra att ladda scenen med humor. Och det gör du utan att göra dig lustig "utifrån". I stället stärker 

du din karaktärs personlighet och trovärdighet.  

Han lever! /S 

 

Hej igen Elev! 

När jag publicerade din text gjorde jag några småändringar som jag hoppas att du inte misstycker 

till. 

En liten detalj som jag tycker att du ska tänka på i fortsättningen när du skriver om Hildegard, är 

att hon är judinna. Jude som du skriver är beteckningen på de judiska männen. (Du vill ju inte få 

någon att misstänka författaren för att vara kille!) 

Ordet vistelse hade du använt lite fel också. 

Jag ändrade också lite i stycket som handlade om Hildegards brors krigserfarenheter och åsikter. 

/S 

 

Det är helt lugnt om du ändrar. Du vet ju vad som stod från början så det är ju bara bra om det ser 

bättre ut i bloggen.  

Jag glömde det där med jude och judinna, jag såg att du hade ändrat det på min första text. Ska 

försöka komma ihåg det till nästa gång. 

Ordet vistelse visste jag att jag hade fått lite fel, jag ska genast kolla vad du rättade det till. 

/Elev 

 

Här ser vi exempel på hur responsen via Gmail kan se ut. Eleven är aktiv i responsen, ställer frågor 

och tar själv ansvar för att publiceringen av sin text blir bra. Vi ser även att två lärare, K och S, har 

gått in och läst responsen samt gett eleven kommentarer. Stefan berättade om sin syn på synlighet, att 

många människor i samhället idag upplever att de inte syns. I den här responsen synliggörs eleven 
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och elevens arbete och dessutom av två olika lärare.  

   Responsen sker i dialogform, precis som Stefan beskrivit. Denna dialog skulle ha kunnat föras öga 

mot öga, frågan är varför det inte skett på det viset? I intervjun svarar Stefan på den frågan och 

berättar att problemet var att eleven och han inte kunde mötas öga mot öga, på grund av tidsbrist och 

att det var just därför som han utvecklade en webblösning som fungerade utifrån de förutsättningar 

som fanns att tillgå.  

   Att föra sådan här typ av respons är delvis beroende av hur väl skolan är utrustad med datorer. I 

Stefans spår finns 13 elevdatorer på ca 200 elever. Stefan ser i detta en fördel med att skolan ligger i 

ett område där merparten av alla elever har datorer hemmavid. Datorer kan därmed anses vara en 

klassfråga och eftersom respons via webblösningar är beroende av datorer så hamnar även responsen 

under en fråga av klass.  

   Dysthe, Hertzberg och Hoel(2002) tar upp att skribenter, genom att ge respons på varandras texter, 

också hjälper dig som skribent att omarbeta dina egna texter. Stefan arbetar aktivt med lärarrespons 

via Gmail, men också med elevrepsons via bloggen. 

I den första bedömningen av texten står också att eleven ska visa lärarens bedömning för sina 

föräldrar. Där sker ofta ett missförstånd. Föräldrarna tror att de ska läsa sina barns texter och Stefan 

menar att så inte alls är fallet. Eleven visar föräldrarna sin text om eleven själv vill, men bedömningen 

har föräldrarna rätt att läsa.  

    

Webblösningen som Stefan använder sig av idag har vuxit fram genom ett tidigare samarbete med en 

SO-lärare. De skapade inför ett projekt en gemensam Gmail-adress där all respons skedde. Eleverna 

får respons från två lärare men ur olika perspektiv. Ett SO-perspektiv och ett Svenska-perspektiv.  

   Genom att Stefan använder sig av en webblösning, i detta fall Gmail, skapas en möjlighet för lärarna 

att ha en överblick över elevernas texter. Därmed synliggörs elevens utveckling, och det är enkelt att 

på ett smidigt sätt gå tillbaka och se vari elevens utveckling ligger. Genom att flera lärare kan ha 

tillgång till samma texter kan eleverna få respons från olika håll och ur olika perspektiv. 

 

Connors och Lunford(1993), som omnämns i Skolverkets rapport(2000), Läs- och skrivprocessen som 

ett led i undervisningen, framhåller i sin forskning att det är få lärare som bemöter elevtexter utifrån 

ett utvecklingsperspektiv och att de sett att lärare är trötta och slitna och att tröttheten kan vara en 

påverkande faktor i sättet på vilket lärare bemöter elevtexter. Stefan använder sig av Gmail för att 

skapa tid för respons, tid som inte fanns. I förlängningen kan detta medföra en flexibilitet för lärare i 

deras arbete med respons på elevtexter. I detta finns två fördelar. En fördel är att lektionstiden kan 

fokuseras utifrån för tidpunkten rådande arbetsmoment, eftersom att lärare inte behöver möta 

eleverna öga mot öga i varje skede av responsarbetet. En annan fördel är att lärare kan disponera sin 

tid utifrån rådande omständigheter, vilket skulle kunna medföra att lärare inte blir trötta och slitna på 

det sätt som Connors och Lunford sett i sin studie och lärarna får då lättare att se på elevtexter utifrån 

ett utvecklingsperspektiv.  

 

Om 5 år – råd till en blivande lärare 

 

Om 5 år hoppas Stefan att han fortfarande är lärare, i ett bra fungerande arbetslag utifrån den modell 

hans arbetslag arbetar nu, fast ännu bättre. Han hoppas även att han berättar om och hjälper andra att 

komma vidare med saker som responsarbete. Stefan tror även att han skriver texter om pedagogik. 
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Stefans råd till en blivande lärare är att hitta sitt arbetslag och att planera och tänka tillsammans. Att 

man inte ska göra det själv, utan finna stöd i sitt arbetslag. Han säger att många gör det felet när de 

kommer ut som lärare. Man vill tänka själv. 

   Till lärare som vill arbeta med responsarbete vill Stefan ge rådet att hitta en bra webblösning och att 

samla responsen på ett sätt som ger god överblick, inte bara för dig som lärare, utan även för eleven. 

Han säger att man ska betrakta respons som en helhet och att det är bra att samarbeta med andra lärare 

kring respons. Men det främsta rådet är att hitta en bra webblösning. 

 

Jämförande analyser 

 

Sammanfattningen nedan utgår ifrån Göran Lindes(2006) begrepp om Lärarfaktorer, Styrfaktorer och 

Ramfaktorer. Tabellen är inspirerad av Lars Naeslunds exempel i Att organisera pedagogisk frihet – 

Fallstudie av självständigt arbete med datorstöd vid en grundskola (2001:65). Under styrfaktorer 

faller klagomål och styrscen; under ramfaktorer faller tidsbrist och datorresurs; vidare under 

lärarfaktorer faller karriärsituation och responspraktik. Självfallet är det så att några av dessa går i 

varandra. I kommande diskussion redogör jag för hur dessa faktorer står i relation till varandra och jag 

går djupare in i en förklaring av min sammanställning. 

 

 ”Linda” ”Stefan” 

 

Klagomål 

 

 

Styrscenen 

 

Skolpolicy 

(nya påbud) 

 

Målen 

 

 

Skolorganisation 

(skolschema) 

 

Målen 

Tidsbrist 

 

Datorresurs 

 

Kollektivism låser lärararbetet 

 

Brist på skoldatorer 

Gmail löser logistikproblemet 

 

Tillgång till hemdatorer 

 

Karriärsituation 

 

 

Responspraktik 

På reträtt 

 

Begränsad 

(Halvdigital) 

På frammarsch 

 

Utvecklad 

(Digital) 

 

   

   

 

Ovan redogör jag för de påverkande faktorer som kommit fram i min undersökning. I de båda 

lärarberättelserna framkommer att skolpolicy och skolorganisation är faktorer i kontexten vilka starkt 

påverkar lärares handlande, texten.  

Styrfaktorerna skolpolicy och skolorganisation påverkar ramfaktorerna tid och dataresurs som i sin tur 

påverkar lärarfaktorerna karriärsituation och responspraktik. Texten är starkt beroende av kontexten. 

Linda upplever att det hela tiden kommer nya påbud och att lärares arbetsbörda ökar vilket påverkar 

hennes möjlighet till planering av lektionsinnehåll. På skolan råder för tillfället ett elevskifte vilket 

visat sig skapa segregation mellan eleverna på skolan. Linda upplever att skolan står maktlös inför de 

omorganisationer som görs och de splittringar som råder mellan olika elevgrupper. Parallellt med detta 
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ska hon förhålla sig till målen vilka eleverna ska uppnå. Detta leder till tidsbrist vilket låser hennes 

arbete som lärare samt att den rådande miljösituationen på skolan leder till frustration. 

   På skolan råder brist på datorer vilket har gjort att hennes responspraktik endast är halvdigital och 

responsen sker på pappersutskrift samt skolwebb där eleverna har tillgång till texterna. De nya 

påbuden, tidsbristen och skolorganisationen har lett till att Linda inte längre känner sig lika motiverad 

till att fortsätta arbeta som lärare, trots att hon fortfarande uppskattar elevkontakten och brinner för att 

hjälpa eleverna att komma framåt. Linda berättar att hon har svårt att se sig själv arbeta som  lärare om 

5 år. Detta på grund av den skolpolitiska riktningen. Linda är på reträtt.  

Stefan menar att skolorganisationen är en avgörande faktor för fördelning av tid, och håller med sina 

kollegor om att det är en prioriteringsfråga, att det går att skapa tid för responsarbete om man 

verkligen vill, men att det är en skolledningsfråga. Stefan trivs ändå med sitt arbetslag och hur arbetet 

är fördelat, även om han kan se att det skulle kunna bli ännu bättre och frustrationen framträder inte på 

samma sätt som hos Linda. 

   Liksom Linda har Stefan målen att förhålla sig till i sin undervisning. Stefan har fått insikt om 

bristen på tid, men har genom en webblösning löst det logistiska problemet. På skolan finns få 

elevdatorer, men de flesta eleverna har datorer hemma vilket närmast är en socioekonomisk fråga. 

Stefans responspraktik är därför utvecklad och till den största delen digital. Stefan har lyckats hitta en 

lösning på det logistiska problemet med tid och organisation, vilket har lättat hans arbetsbörda och 

Stefan har fortfarande kvar sin drivkraft. Stefan är på frammarsch. 

Generell diskussion 

Texten och kontexten 
 

Syftet med min undersökning har varit att titta på vilka strategier och arbetsmetoder svensklärare 

använder sig av vid responsarbete i samband med elevtext. Vidare har jag tittat på hur de resonerar om 

orsaker och skäl till dessa val samt hur responsarbetet samspelar med lärares yrkesvillkor. Min 

generella diskussion kommer nu utgå från följande perspektiv, Jag själv som aktör, utifrån texten och 

kontexten, där texten är den innersta cirkeln i figuren och kontexten är de två yttre cirklarna i vilken 

texten figurerar.  
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Utifrån framtida roll som svensklärare kan jag i min undersökning finna faktorer, kontexten, vilka 

kommer påverka min responspraktik, texten. 

   Jag har en vision, vilken jag tror många delar med mig, om att som lärare fånga upp alla elever, lyfta 

dem och synliggöra deras förmågor och deras kunskap och hjälpa dem att utvecklas och tillgodogöra 

sig ny kunskap. Efter min egen upplevelse av processinriktat arbete under lärarutbildningen växte mitt 

intresse för denna syn på skrivutveckling, vilken även Siv Strömquist(2007) förespråkar, varför jag 

genomförde denna undersökning. Det som framgår i min undersökning är att det är många olika 

faktorer som påverkar mina handlingar som lärare. Hos både Stefan och Linda har vi sett exempel på 

sådana faktorer. 

     I lärarutbildningen hänvisas ofta till läroplaner och kursplaner. Men förutom dessa styrfaktorer har 

min undersökning visat att det finns andra faktorer, i kontexten, att ta hänsyn till: 

 

 Den rådande tidsandan under tiden jag är yrkesverksam 

 Skolpolitiska beslut såsom styrdokument och skollag 

 Skolans, arbetsplatsens, förutsättningar i form av vilken typ av socioekonomiskt område i vilken 

den är belägen och i förlängningen skolans ekonomi 

 Lokal skolpolicy, det vill säga frågor om skolans styrning och organisation  

 Kollegial anda, det vill säga arbetslagets sammansättning och samarbetsvillkor 

 Min egen position och fas i karriären 

 

När jag som blivande lärare äntligen kommer ut i yrkeslivet, är alla ovanstående faktorer, kontexten, 

avgörande för hur min responspraktik, arbetet med texten, kommer se ut. Styrningsfaktorer som 

skolpolitik, skolpolicy, tidsanda, och organisation kommer begränsa ramfaktorer som tid, resurser i 

form av material och dylikt och min möjlighet till för- och efterarbete, vilket begränsar lärarfaktorer i 

form av min yrkespraktik, lektionsinnehåll, kunskapsförmedling och min responspraktik.  

 

Siv Strömquist(2007) förespråkar processinriktat arbete, men menar att det är tidskrävande. Dysthe, 

Hertzberg och Hoel(2002) talar om vikten av god responspraktik för att främja elevers skrivutveckling 

och Lev S. Vygotskij(1934/1999) menar att elever utvecklas som bäst i den proximala 

utvecklingszonen och i samarbete med och under handledning av sin lärare.  

   Deras teser stämmer väl överens med den vision jag som blivande lärare har, men hur ska jag som 
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lärare hantera begränsningarna? Hur får jag min vision om responsarbete i texten att fungera utifrån de 

begränsningar som finns i kontexten? 

 

I min undersökning har vi hört hur Linda och Stefans livsberättelser och yrkesjag framträder, vi har 

sett hur kontexten har påverkat deras handlingar och val i texten. Med det vill jag säga att andra 

informanter har andra upplevelser och erfarenheter som kanske har påverkat dem i en annan riktning. 

Personlighet och tidigare erfarenheter är därför en faktor som jag måste ta hänsyn till om jag själv 

skulle utbilda eller kompetensutveckla andra i responsarbete. 

   Under min tid på lärarutbildningen har det talats väldigt mycket om skrivutveckling och hur denna 

främjas, men mindre om de faktorer, utifrån läroplansteori (Linde, 2006) som jag som blivande lärare 

kommer påverkas av, och hur dessa faktiskt ser ut i praktiken. Med min undersökning har jag börjat 

belysa frågan om vilka faktorer jag som svensklärare kan påverkas av och hur detta kan visa sig i 

praktiken. 

 

   

 

Slutdiskussion 

 

Min undersökning har visat att tid är en genomgående ramfaktor som har stor påverkan på lärares 

arbetsvillkor. Under arbetet med min undersökning har tiden varit en ramfaktor som även påverkat 

mina arbetsvillkor. Inledningsvis var det svårt att få tag i lärare som var intresserade av att delta i min 

undersökning. Ett stort antal förfrågningar skickades ut via e-post, både till rektorer och direkt till 

lärare, men endast ett fåtal svar kom in. En orsak till att fler lärare inte svarade tror jag var tid. Utifrån 

den undersökning jag nu gjort har jag sett att lärares arbetsbörda är stor och att det mesta alltid handlar 

om tid. Jag vet inte om de lärare jag skickade förfrågningar till läste min e-post, de kanske inte hade 

tid? 

   Jag var ivrig att få tag i fler informanter och kontaktade därför min VFU- skola och min VFU- 

handledare. Hon och två lärare till skulle ställa upp. De blev sedan två vilka jag bokade in intervjuer 

till. Dessa blev aldrig av, på grund av tid. Min tid. Som lärarstudent är tiden också en stor påverkande 

ramfaktor. Intervjuerna skulle därför göras skriftligt, något som skulle visa sig ge dåligt resultat. 

Datainsamlingen fick inte alls samma kvalitet skriftligt som muntligt och trots att jag känner min 

handledare väl så blev de olika intervjutranskriptionerna inte jämförbara. Jag blev därför tvungen att 

utesluta intervjun med min handledare från undersökningen.  

   Det jag har lärt av min undersökning är att använda samma metod vid datainsamling från alla 

informanter för att få ett jämförbart resultat. Hade jag gjort om undersökningen idag hade jag även 

intervjuat mina två informanter en gång till, som ett komplement till den första intervjun. Detta för att 

eventuellt kunna lägga mer fokus och gå djupare in på de frågor som berör relationen mellan text och 

kontext.  
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