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Sammanfattning 
 
Syftet med det här arbetet är att undersöka och analysera lärares uppfattning av 
responsgrupper i skrivundervisningen i svenskämnet på gymnasiet. Metoden för 
undersökningen är kvalitativ och består av intervjuer. Resultatet visar att alla lärare har haft 
kontakt med arbetssättet i sin utbildning. Uppfattningarna av responsgrupper skiljer sig 
emellertid åt mellan lärare. Det framgår att responsgrupper är ett etablerat arbetssätt för 
hälften av lärarna i studien. Dessa lärare framhåller responsgrupper som ett övervägande 
positivt arbetssätt. De lärare i studien som inte arbetar med responsgrupper framhåller 
tidsbrist, stress över att hinna med den lokala kursplanen, samt motstånd från eleverna som 
anledningar att inte arbeta med responsgrupper. Samtliga lärare i studien menar att 
responsgrupper är tidskrävande. Viktiga slutsatser av studien är att arbetet med 
responsgrupper inte motsätter sig en strukturerad skrivundervisning, att det kräver utbildning 
och engagemang hos läraren, samt att det är ett - för såväl lärare som elever – krävande 
arbetssätt.  
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1 INLEDNING 
 
Under en del av lärarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning (vfu), ledde jag ett 
moment som jag kallade processkrivning med två klasser som gick Svenska A-kursen. I 
momentet ingick att eleverna fick börja med mindre skrivövningar som sedan ledde in på en 
större skrivuppgift, att de i små grupper om två till tre elever gav respons på varandras texter 
vid två tillfällen och att de omarbetade sin text i två steg utifrån den respons de fick. Efter 
inlämning av texterna till mig kommenterade jag dessa och lämnade tillbaka dem till eleverna. 
Jag upplevde att intresset för- och självförtroendet i skrivande generellt inte var så stort i 
någon av dessa klasser som båda bestod av elever från yrkesförberedande program. Jag hade 
den förutfattade meningen att responsgrupper lämpade sig för en skrivundervisning som 
utgick från elevens erfarenheter och att det genom en sådan hållning skulle gå att vinna 
elevernas intresse för skrivande. Eleverna var ovana vid den här typen av upplägg och deras 
reaktioner gav uttryck för såväl entusiasm som likgiltighet eller rent missnöje. Vfu-perioden 
gav mig anledning att fundera kring för- och nackdelar med processorienterat arbetssätt och 
responsgrupper, vilken betydelse textrespons i grupp har för elevers språkutveckling och 
vilken inställning man på skolor i allmänhet har till det här arbetssättet. Det verkade vara få 
lärare på skolan som tillämpade processkrivning i sin undervisning och jag känner inte till att 
någon lärare där skulle ha använt sig av grupprespons konsekvent.   
 
Min uppfattning, utifrån de erfarenheter jag har, är att skrivundervisning idag ter sig ungefär 
på samma sätt som när jag själv gick i skolan för tio-femton år sedan. Detta till trots mot de 
processorienterade strömningar inom skrivpedagogiken som nådde Sverige redan under 1980-
talet och som har påverkat såväl styrdokument som lärarutbildning. Denna tendens – att 
skrivundervisningen i skolan inte följer styrdokument och forskningsrön – är något som 
uppmärksammats i Skolverkets rapport nr 160 Läs- och skrivprocessen i undervisningen som 
publicerades 2000.1 Utredningen föreslår kompetensutvecklande insatser i skolan som bl.a. tar 
upp: 
 

hur man kan levandegöra styrdokumenten i klassrummen och hur eleverna ges möjlighet att få 
inflytande och ta mer och mer ansvar för sin kunskapsinhämtning, /…/ 
 
hur samtalande, läsande och skrivande kan integreras för att stödja varandra i ett 
utvecklingsperspektiv/…/ 
 
[och] hur man kan se på undervisningsmetoder dels som yttre metoder eller arbetsformer (dvs. 
hur arbetet organiseras och hur det ska genomföras), dels som inre metoder eller arbetssätt 
(dvs. de tankeprocesser som eleverna använder och som grovt kan indelas i reproducerande, 
producerande och reflekterande tankeprocesser).2 
 

 
Dessa föreslagna insatser har sedan länge åtminstone teoretiskt sett existerat. Litteratur som 
rör processkrivning och responsgrupper ger konkreta exempel på hur de ovan nämnda 
kompetensutvecklande insatserna kan ske. 
 
Hur kommer det sig då att responsgrupper så sällan aktualiseras i den pedagogiska 
verkligheten? Beror det på brist på kunskap eller intresse, på att man har en annan 

                                                 
1 Läs- och skrivprocessen i undervisningen, i Skolverkets rapport 160, Nationella kvalitetsgranskningar 1998, 
utgiven 2000, http://www.skolverket.se/publikationer?id=657. 
2 Ibid., s. 26f.  



 2 

kunskapssyn än den som förespråkar responsgrupper, på ramfaktorer eller andra orsaker? 
Uppfattas responsgrupper och processkrivning som en modefluga som redan flugit sin kos?  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med det här arbetet är att undersöka och analysera lärares uppfattning av 
responsgrupper inom svenskämnet på gymnasiet.  
 
Den övergripande problemställningen lyder: hur ser lärare på responsgrupper som en del av 
skrivundervisningen i svenskämnet? 
 
De frågeställningar som undersökningen syftar till att besvara lyder: 
 

• Vilken uppfattning har svensklärare om skrivande inom svenskämnet?  

• Vilka kunskaper har svensklärare om responsgrupper i samband med 
skrivundervisning? 

• Vilka erfarenheter har svensklärare av responsgrupper i skrivundervisningen? 
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2 LITTERATUR 
 
Forskning som särskilt riktas mot responsgrupper har jag inte funnit, men det finns forskning 
av praktisk- metodisk art som rör responsgrupper. Den forskningen riktar sig ofta till blivande 
och verksamma svensklärare.  Litteratur som knyter an till responsgrupper är Siv Strömquists 
Skrivprocessen3, Gunilla Molloys Reflekterande läsning och skrivning4, Olga Dysthes Det 
flerstämmiga klassrummet5, samt Svensklärarföreningens årsskrift6. Den i år utgivna 
doktorsavhandlingen Man liksom bara skriver. Skrivande och skrivkontexter i grundskolans 
år 7 och 8 av universitetsadjunkt Birgitta Norberg Brorsson, verksam vid Mälardalens 
högskola, berör kortfattat respons och elevrespons.7  
 
En forskare som har skrivit mycket om responsgrupper är Torlaug L Hoel, professor vid 
lärarutbildningen vid universitetet i Trondheim. Hon har följt elevers arbete i responsgrupper 
under lång tid, vilket resulterat i den mycket omfattande avhandlingen Elevsamtalar om 
skriving i vidaregåande skole.8 Hoels bok Skrive og samtale. Responsgrupper som 
læringsfellesskap har översatts till svenska och den vänder sig bland annat till 
lärarstuderanden.9 
 
Eftersom den vetenskapliga litteraturen kring responsgrupper är sparsam, finner jag min 
undersökning angelägen.  
 
 

2.1 Definition av begreppet responsgrupper 
  
Jag har använt mig av Torlaug Løkensgard Hoels definition av responsgrupper i 
undersökningen, och följande är därmed även vad jag avser när jag använder begreppet 
responsgrupp: 
 

Som all annan aktivitet som er eit utsnitt av livet sjølv, er responsgrupper eit samansett 
fenomen. I første rekke omfattar det aktivitetane skrive, lese, snakke, lytte – og 
aktivitetande dreiar seg om tekstar, både munnlege og skriftlege. Dernest foregår desse 
aktivitetane i ein sosial kontekst i samhandling med elevar og – litt i det fjerne – 
læraren. Aktivitetane kan karakteriserast som problemløysande; både i skriving og 
respons arbeider elevane med visse problem som dei skal løyse. 10 

 
I responsgruppen försiggår alltså språkliga, kommunikativa aktiviteter mellan deltagarna. 
Dessa aktiviteter kretsar kring muntliga och skriftliga texter och de försiggår i en social 
kontext och i ett samspel mellan elever. Samspelet pågår också elever och läraren emellan, 
men läraren har en till synes undanskymd roll.  

                                                 
3 S Strömquist, Skrivprocessen: Teori och tillämpning, Studentlitteratur, Lund, 1988. 
4 G Molloy, Reflekterande läsning och skrivning. Årskurs 7-9, Studentlitteratur, Lund, 1996.  
5 O Dysthe, Det flerstämmiga klassrummet, Studentlitteratur, Lund, 1996. 
6 Svensklärarföreningens årsskrift, skriftserie 217, Natur och Kultur, Stockholm, 1996. 
7 B Norberg Brorsson, Man liksom bara skriver: Skrivande och skrivkontexter i grundskolans år 7 och 8, Diss., 
Örebro, 2007. 
8 T Løkensgard Hoel, Elevsamtalar om skriving i vidaregåande skole. diss. Trondheim, 1995. 
9 T Løkensgard Hoel, Skriva och samtala. Lärande genom responsgrupper, Studentlitteratur, Lund, 2001. Övers. 
S Andersson. Skrive og samtale. Responsgrupper som læringsfellesskap. Gyldendal Akademisk 2000.  
10 Hoel, Elevsamtalar om skriving i vidaregåande skole, s.14f.  
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När det gäller responsgrupper i skrivprocessen sammanfattar Hoel gruppens roll för 
skribenten i sju delar. Genom gruppsamtalen får skribenten ”en bro mellan tanke och skriftligt 
uttryck /…/, ta del av de andras tankar, /…/ reella läsarreaktioner, /…/  [och] reell feedback 
från läsaren”.11 Vidare kan skribenten ”utveckla texten genom yttre dialog, /…/ läsa och 
lyssna på andras texter, /…/ lyssna på och delta i samtal”.12 I boken Skriva för att lära, 
författad av Hoel tillsammans med Olga Dysthe och Fröyndis Hertzberg, beskrivs 
responsgruppen som ”en grupp personer som ger feedback på varandras idéer och utkast 
under skrivprocessens gång”.13   
 
Vidare bör en responsgrupp bestå av tre till fem personer.14 Två personer är inte tillräckligt ur 
lärandesynpunkt, det blir torftigt att som skribent ha tillgång endast till en annan persons text 
och respons. Fler än fem personer gör responsarbetet alltför tidskrävande.15 
 

2.2 Responsgrupper ur ett inlärningsteoretiskt perspektiv 
 
Hoel refererar till en sociokulturell lärosyn när hon beskriver ”den teoretiska stommen” för 
lärande i responsgrupper.16 Samspel med andra och språkets betydelse, är centrala delar i den 
sociokulturella teori, inom vilken Vygotskij har satt stor prägel.17 Vygotskij fann, i sina 
undersökningar av skolbarn, att samarbete med andra barn är viktigt för att barnet skall 
utvecklas i riktning mot sin ”närmaste utvecklingszon”. ”What the child can do in cooperation 
today he can do alone tomorrow”, säger Vygotskij i samband med att han redogör för 
imitationens betydelse för inlärning.18 För att imitationen ska kunna ske, och därmed 
utvecklingen inom den närmaste utvecklingszonen ska komma till stånd, krävs samspel med 
andra. Ivar Bråten, professor i Pedagogik vid Oslo universitet, förklarar den generella 
betydelsen av utvecklingszonen med ”att ett barn på en given utvecklingsnivå bara kan lösa 
vissa problem i samverkan med andra människor i omgivningen eller i samarbeten med andra 
barn”.19 Bråten menar att Vygotskijs teori framhåller en uppfattning av kognition som en 
social produkt. Produkten skapas genom interaktion mellan individen och hennes omvärld.20 
Härigenom framhävs interaktionen med andra som en förutsättning för utveckling inom den 
närmaste utvecklingszonen. I det här sammanhanget spelar språket en stor roll. Siv Strömquist 
beskriver i boken Skrivprocessen kommunikation och kognition som ömsesidigt beroende av 
varandra. För att språkutveckling ska ske måste elever i en undervisningssituation använda tal 
och lyssnande, läsning och skrivning. Strömquist lägger vidare stor vikt vid skrivandets roll i 
språkutvecklande undervisning.21 
 

                                                 
11 Hoel, Skriva och samtala. Lärande genom responsgrupper, s. 84. 
12 Ibid., s. 84. 
13 O Dysthe, F Hertzberg & T Løkensgard Hoel, Skriva för att lära: Skrivande i högre utbildning. 
Studentlitteratur, Lund, 2002.Övers. Sten Andersson, Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning, Abstrakt 
forlag as, Oslo, 2000. 
14 Dysthe, Hertzberg och Hoel, Skriva för att lära: Skrivande i högre utbildning, s. 127. 
15 Hoel, Skriva och samtala. Lärande genom responsgrupper, s. 107. 
16 Ibid., s. 17. 
17 Ibid., s. 17. 
18 L Semenovich Vygotsky, Thought and language, The M.I.T. Press, Massachusetts, 1962, s. 104. 
19 I Bråten, ’Vygotskij som föregångare inom metakognitiv teori’, i I Bråten (red.), Vygotskij och pedagogiken, 
Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 67.  
20 Bråten, ’Om Vygotskijs liv och lära’, i Bråten (red.), Vygotskij och pedagogiken, s. 27. 
21 S Strömquist, Skrivprocessen, Studentlitteratur, Lund, 1988, s. 42. 
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Olga Dysthe använder ordet ”stödstruktur” när hon beskriver hur man som lärare kan stödja 
elever att utvecklas inom deras närmaste utvecklingszon. Ordet är en fri översättning från 
engelskans ”scaffolding” som betyder ungefär ”byggnadsställning”. Ordet började användas i 
pedagogiska sammanhang av Jerome Bruner, som beteckning för den hjälp som en elev kan få 
från vuxna och jämnåriga. ”Scaffolding” har därefter utvecklats till ett stödbegrepp när man 
talar om stöd av enskilda elever i deras närmaste utvecklingszon.22  
 
När det gäller responsgrupper är stödstruktur ett användbart begrepp för att beteckna den 
funktion som andra elever och elevtexter har för den enskilda elevens utveckling. Dysthe 
menar att stödet som eleverna kan ge varandra i form av kommentarer och diskussioner, 
fungerar som stödstruktur i deras utveckling.23  
 
Strömquist menar att vi genom läsning skaffar oss tillgång till scheman för olika texttypers 
struktur. Dessa scheman utgör en del av förståelsen när vi kommer i kontakt med texter. I 
praktiken innebär detta att vi genom att läsa och skriva lär oss kännetecknen för olika 
texttyper.24 Hoel beskriver ”internalisering av textmönster” genom läsning och skrivning som 
nödvändigt för att vi ska utveckla en repertoar av scheman.25 Hon menar att en elev som 
exempelvis saknar kunskaper om en viss genre kan tillägna sig dessa genom att ta del av 
andra elevers texter. Via Hoels forskningsresultat visar det sig att en elev utvecklar schema 
för en för honom/henne ny genre genom respons och genom att ta del av medelevernas 
texter.26 Här fungerar medelevernas texter som mönstertexter. 
 
Hoel belyser språkets ställning i responsgrupper ur dubbla aspekter. Den ena aspekten är 
själva utvecklingen av såväl muntliga som skriftliga texter. I mötet med varandra blir texterna 
källor till lån och upphov till diskussioner.27 Den andra aspekten är att elever genom att delta i 
språkliga aktiviteter efter hand skapar en specifik responsgruppkultur. Hoel talar om kulturen 
som ett redskap för eleverna i och med att den har sitt eget fackspråk.28 Hoel menar alltså att 
eleverna genom arbete i responsgrupper kan utveckla såväl textkompetens som fackspråklig 
kompetens. Dessa kompetenser kan benämnas metakognitiva utifrån den definition som 
Bråten redogör för, nämligen att individen kan ”/…/ reflektera över de kognitiva processer 
som är involverade och diskutera dem med andra”.29  
 

2.3 Vad säger styrdokumenten? 
 
Det finns inget i skolans styrdokument som talar om hur arbetssätten och metoderna i 
undervisningen ska utformas. Det finns därmed heller inget explicit i styrdokumenten som 
talar för responsgrupper som en integrerad del i svenskundervisningen. Det finns emellertid 
inslag i Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) och i gymnasieskolans kursplan i 
svenska som tar fasta på samma principer som de som responsgrupper grundas på. Dessa är 
språk, kommunikation, samspel och demokratiska arbetsformer.  
 

                                                 
22 O Dysthe, Det flerstämmiga klassrummet, s. 56. 
23 Dysthe, s. 57. 
24 Strömquist, s. 68f. 
25 Hoel, Elevsamtalar om skriving i vidaregåande skole, s.150. 
26 Ibid., s. 150f. 
27 Hoel, Skriva och samtala. Lärande genom responsgrupper, s. 17.  
28 Ibid., s. 18. 
29 Bråten, ’Vygotskij som föregångare inom metakognitiv teori’, i Bråten (red.), s. 62. 
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Vad gäller språk och kommunikation, så fastslås det i läroplanen att skolan har ett ansvar för 
elevens kompetensutveckling inom dessa områden.30 Vidare har läraren en skyldighet att 
organisera arbetet så att eleven får stöd i denna utveckling.31 Kursplanen i svenska fastslår att 
svenskan är ett kommunikationsämne. Språk och språkutveckling ges en central betydelse. 32 I 
kursplanen i Svenska A märks detta genom att den lägger tyngdpunkten på ”elevens behov att 
kommunicera i tal och skrift”.33 Kursplanen i Svenska B har elevens förmåga att ”kunna 
förmedla egna och andras tankar i tal och skrift” som ett av målen.34 Här betonas även 
förmågan att anpassa tal och skrift efter målgrupp och syfte.  
 
När det gäller bedömning av elevernas kunskaper bör läraren, enligt läroplanen, ”utnyttja all 
tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen” och ta 
hänsyn till såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaperna.35 Såväl tal som skrift skall 
alltså bedömas. Detta är tydligt i betygskriterierna i kursplanerna för Svenska A och B där 
såväl skriftlig framställning som deltagande i samtal och diskussioner är kriterium för betyget 
Godkänd.36 
 
Kursplanen uttrycker också att eleverna ska utveckla språklig medvetenhet. Som ett 
strävansmål står att eleven ska få insikt i språkets roll för lärandet.37 I kriterier för betyget Väl 
godkänd i Svenska A står även att eleven i sitt skrivande ska tillämpa ”sin kunskap i hur en 
skrivprocess går till”.38  
 
Samspel tas upp av läroplanen genom att den uttrycker att skolan ska ge eleverna möjlighet att 
arbeta och lösa problem såväl självständigt som tillsammans med andra.39 I kursplanen i 
svenska uttrycks det som att skolan skall sträva efter att eleven ”/…/ lär sig att både på egen 
hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter för 
att bilda och befästa kunskaper”.40 Det finns också i kursplanen en indikation på att respons 
elever emellan skall tillämpas. Det uttrycks som ett strävansmål att eleven ”utifrån egen 
värdering och andras råd” i svenskundervisningen ska kunna utveckla sin förmåga att 
bearbeta sina texter.41  
 
Det ställs i läroplanen krav på att skolan ska vara demokratisk och detta gäller såväl 
skolmiljön som skolans arbetsformer.42 Det får till innebörd att undervisningen ska planeras 
tillsammans med eleverna och att eleverna ska ges möjlighet att pröva olika arbetssätt. 
Undervisningen skall också utvärderas av lärare och elever tillsammans. 43    
 
Dessa axplock tagna ur skolans styrdokument kan i dagsläget motivera responsgrupper som 
arbetssätt, men det beror på hur man tolkar styrdokumenten. Detta är något som Birgitta 

                                                 
30 Lpf 94, s. 5 alt 1:2 
31 Ibid., s.11. alt 2:1 
32 Kursplanen i Svenska 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=8&skolform=21&id=SV&extraId= 
33 Kursplanen i Svenska A.  
34 Kursplanen i Svenska B. 
35 Lpf 94, s. 16, alt 2:5 
36 Kursplanerna i Svenska A resp. B 
37 Kursplanen i Svenska. 
38 Kursplanen i Svenska A. 
39 Lpf 94, s. 5. alt 1:2 
40 Kursplanen i Svenska.  
41 Ibid. 
42 Lpf 94, s. 13, alt 2:3 
43 Ibid., s. 14, alt 2:3 
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Norberg Brorsson berör i sin nyutgivna avhandling Man liksom bara skriver. Skrivande och 
skrivkontexter i grundskolans år 7 och 8. Hon menar att ”/…/ läraren, utifrån en tolkning av 
styrdokumenten, ges stor frihet att utforma undervisningen i svenska”, vilket jag funnit 
gällande även för gymnasieskolans kursplan för svenska.44 
 
Det finns en skyldighet att som lärare hålla sig ajour med forskning och utveckling av de 
ämnesområden som berör ens undervisning. Detta står som en punkt i Lpf-94:s Mål och 
riktlinjer: ”läraren skall i undervisningen beakta resultat av utvecklingen inom ämnesområdet 
och den pedagogiska forskningen”.45 De forskningsbaserade strömningar som på åttio- och 
nittiotalen starkt betonade processorienterad skrivundervisning i vilken responsgrupper är en 
integrerad del, tycks ha lämnat vaga avtryck i skolans svenskundervisning. I Skolverkets 
rapport nr 160 förespråkas ett aktivt växelspel mellan teori och praktik. De 
kompetensutvecklande insatserna bör, enligt utredningen, utgå från ”den faktiska 
vardagspraktiken” och de kan bestå av ”kollegialt stöd (t.ex. mentorsverksamhet), 
utvecklingsarbeten eller forskning i skolan”.46  
 

2.4 Responsgruppen möjliggör samtal och kommunikation 
 
Argument för att öka kommunikationen i klassrummet finns i Skolverkets rapport Läs- och 
skrivprocessen i undervisningen. Det centrala i granskningen är ”att se i vilken mån 
styrdokument, ramfaktorer och det vardagliga skolarbetet ger förutsättningar för att alla elever 
ges goda möjligheter att utveckla sitt läsande och skrivande i olika ämnen och därmed sina 
kunskaper i dessa ämnen”.47 En av rapportens frågeställningar lyder: ”Får eleverna ingå i 
sådana kommunikativa sammanhang som befordrar deras kontinuerliga läs- och skrivlärande i 
olika ämnen?”48  
 
I rapporten talar man om vikten av att klassrummet är flerstämmigt, dvs. att alla elevers röster 
får komma till tals och att det inte är läraren som styr samtalen. ”I ett sådant samtalande kan 
läraren också mycket tydligt få syn på sina elevers förståelse av det som avhandlats och 
läraren är en vägledare i arbetet, inte en domare.”49 Det står tydligt utskrivet i rapporten att 
samtalandet och lyssnandet bör ingå för att eleverna skall utveckla läs- och skrivförmågan.  
Detta är man ense om inom forskningen om läs- och skrivutveckling. Maj Björk, 
lärarutbildare vid Göteborgs universitet skriver i Svensklärarföreningens årsskrift 1996:  
 

För att elever verkligen skall kunna få grepp om en undervisningserfarenhet måste de också 
erbjudas tillfälle att verbalisera sig om kring fenomenet i fråga /…/ Det finns många modeller 
för hur man kan låta eleverna komma till tals under korta, informella mycket elev- och 
språkaktiva situationer. Det viktiga är att de får möjlighet till verbalisering – i tal eller skrift 
eller i båda – utan krav på formell korrekthet eller krav på omständliga och tidskrävande 
undervisningsprocedurer. 50 

 

                                                 
44 Norberg Brorsson, s. 33. 
45 Lpf-94, 2:1 
46 Läs- och skrivprocessen i undervisningen, i Skolverkets rapport 160., s. 25 f.  
47 Ibid., s. 1. 
48 Ibid., s. 2. 
49 Ibid., s. 3. 
50 M Björk, ’Tasks with scope. Ett sätt att individualisera i den dialogiska undervisningen’, 
Svensklärarföreningens årsskrift, no.217, 1996, s. 31. 
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Kommunikation skiljer sig till innehåll och struktur beroende på hur den sociala situationen 
ser ut, och mindre grupper kan erbjuda större variation än vad en helklassituation kan. 
Hoel menar att gruppkontexten i responsgrupper ger eleverna större möjlighet till att skifta 
roller. I sin tur leder detta till att eleverna får en större repertoar av kommunikation och 
språkbruk eftersom de får vara både experter och lärlingar. Såväl kvantiteten som kvaliteten 
av varje elevs tal ökar, och främjar på så sätt den individuella lärandeprocessen.51  
 

2.5 Responsgrupper ur ett demokratiperspektiv 
 
I kursplanen för svenska står att ett aktivt och ansvarigt deltagande i samhällslivet förutsätter 
att man i tal och skrift kan använda språket, samt att skolan i sin undervisning i svenska ”skall 
sträva efter att eleven /…/ genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, 
kontakt och påverkan /…/”.52 Ingegärd Sandström Madsén, lärarutbildare med erfarenhet som 
svensklärare i grundskolan och gymnasiet, skriver i sin artikel ”Att bevara sin röst genom 
skolåren – en grund för personlig utveckling och demokrati” om dialogisk skrivundervisning 
som en förutsättning för att elever ska kunna skapa en inre övertygelse. Hon menar att ytligt 
lärande i form av formalism, som framhäver det abstrakta språket i avsaknad av personlig 
prägel, rentav är en fara för demokratin. Hon skriver att ”[d]et man själv har kommit fram till 
genom att lyssna på många olika uppfattningar blir till en inre övertygelse och det kan aldrig 
bytas ut mot några ytliga sanningar.”53 Sandström menar att det inte finns någon forskning 
som belägger att eleverna med hjälp av elevrespons förbättrar sina texter, men att fördelen 
med responsen inte i första hand ska vara detta. ”I stället handlar det om att elever kan vara 
resurspersoner för varandra på andra sätt, främst genom att vara konkreta mottagare.”54 
Genom att vara resurspersoner för varandra, samt genom att skriva för konkreta mottagare i 
autentiska skrivsituationer, kan med andra ord eleverna utveckla inre övertygelser och 
därigenom erövra medel för demokratisk påverkan.  
 
Skolverkets utredning har funnit brister i hur skolorna arbetar med skrivundervisningen och 
kompetensutvecklande insatser föreslås som åtgärd. Detta är något som också 
uppmärksammas av Norberg Brorsson. Hon menar att ”[d]en utvidgade lärarrollen kräver 
många kompetenser, men lärarna har inte fått verktyg att hantera denna situation 
professionellt”.55 Därför anser hon att lärarna behöver kompetensutveckling. 
 

2.6 Problem med responsgrupper 
 
Birgitta Norberg Brorsson påpekar i sin avhandling att ”/…/ endast om responsen finns i ett 
klassrum präglat av det dialogiska perspektivet kan den bli en värdefull tillgång i 
skrivandet”.56 Det är av stor vikt att eleverna känner sig trygga i responsgrupperna. Det kan ta 
tid innan grupperna har kommit dithän att det råder ett inlärningsfrämjande klimat. Siv 
Strömquist, högskolelektor i svenska vid Uppsala universitet, tar upp detta i boken 

                                                 
51 Hoel, Elevsamtalar om skriving i vidaregåande skole, s. 155, samt s. 170f. 
52 Kursplanen i Svenska 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=8&skolform=21&id=SV&extraId= 
53 I Sandström Madsén, ”Att bevara sin röst genom skolåren – en grund för personlig utveckling och demokrati”, 
Svensklärarföreningens årsskrift, no.217, 1996, s. 18. 
54 Ibid., s. 12. 
55 Norberg Brorsson, s. 261. 
56 Ibid., s. 254. 
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Skrivprocessen. Hon menar att det ”ju alltid [är] känsligt att bli utsatt för ingående granskning 
och eventuellt kritik, och det är kanske speciellt känsligt med kritik som kommer från 
kamraterna”.57 Därför är det, enligt Strömquist, viktigt att eleverna får ”successiv inskolning i 
arbetssättet”.58 Om att detta tar tid, är såväl Strömquist som Hoel, ense.  
 
En annan svårighet som rör gruppsammansättning, är huruvida starka och svaga elever ska 
blandas och hur man uppnår det ”optimala avståndet”. Hoel beskriver det som att ”avståndet 
[inte] får /…/ vara större än att det ligger inom parternas utvecklingspotential, men samtidigt 
måste det vara tillräckligt stort så att skillnaderna och motsättningarna kan skapa en kognitiv 
obalans hos eleverna”.59 Detta i enlighet med den sociokognitiva konfliktteorin som 
förespråkar konflikter som ett sätt att utveckla individerna i gruppen. Olikheter, konflikter och 
skilda förutsättningar är alltså positivt för responsgrupperna.60 Maj Björk förklarar det med 
andra ord som att ”[s]kilda förutsättningar, intressen och behov kan sporra och utmana elever 
så att alla får komma till sin rätt och känna mening med att lära.”61 Men detta ställer höga 
krav på lärarens förmåga att sätta samman grupper och hantera konfliktsituationer på ett 
konstruktivt sätt. Hoel säger att läraren, när denne sätter samman responsgrupper, måste tänka 
på ”att varje elev bör ha en möjlighet att lyckas inom åtminstone något område”.62 Som lärare 
behöver man därmed alltså vara medveten om varje elevs förmåga och utvecklingspotential. 
 
När det gäller elevers olika skrivstrategier, är också det något som kan försvåra för 
responsgruppsarbetet. Hoel refererar till psykologiska studier som gjorts kring skrivstrategier 
och menar utifrån dessa att det finns två grupper av skribenter. De skiljer sig åt genom att den 
ena gruppen ”utför sina omskrivningar i tankarna innan de sätter igång med att skriva”.63 
Dessa skribenter tycks, enligt Hoel, ”vara beroende av att det finns en struktur redan tidigt i 
skrivprocessen”.64 Dessa skribenter gör få omskrivningar och de skriver i den ordning som 
texten sedan läses. Den grupp som gör många revideringar i sin text och producerar flera 
utkast är också snabba med att påbörja själva skrivandet i skrivprocessen.65 Hoel menar att 
”[a]nvändningen av olika skrivstrategier innebär att ett och samma råd kan få skilda 
konsekvenser för de två grupperna”.66 Hon menar att detta kan lösas genom att 
responsgrupperna arbetar utifrån responsformulär.67   
 
Hoel påpekar vidare att ”[m]ånga elever har en låg tröskel för vad de orkar med av 
omarbetningar; det gäller såväl deras motivation som deras mentala och praktiska 
kapacitet”.68 Hon betonar vikten av att som lärare vara selektiv när det gäller att ge eleverna 
riktlinjer för responderandet. Ett fåtal punkter som stöd för vad eleverna ska fokusera på i 
responsen kan förhindra att eleverna tröttnar.   
 
Ytterligare problem med responsgrupper kopplat till ramfaktorer kommer jag här inte att gå in 
på. Sammanfattningsvis kan konstateras med Hoels ord, att responsgrupper är 

                                                 
57 S Strömquist, Skrivprocessen, Studentlitteratur, Lund, 1988, s. 87. 
58 Ibid., s. 87. 
59 Hoel, Skriva och samtala. Lärande genom responsgrupper, s. 102. 
60 Ibid., s. 99. 
61 Björk, s. 45. 
62 Hoel, Skriva och samtala. Lärande genom responsgrupper, s. 103. 
63 Ibid., s. 31. 
64 Ibid., s. 32. 
65 Ibid., s. 32. 
66 Ibid., s. 32. 
67 Ibid., s. 205. 
68 Ibid., s. 213. 
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”motsättningsfyllda, krävande och präglade av så kallade ’pedagogiska utmaningar’ och att de 
inte erbjuder ”någon genväg till att uppnå ideala mål, vare sig när det gäller skrivande eller 
lärande och utveckling i vid mening”.69  
 

2.7 Responsgrupper mot bakgrund av svenskämnets karaktär 
 
Molloy beskriver det som att vi i utbildningssammanhang är bärare av olika traditioner. Hon 
menar att vi inte alltid är ”medvetna om att vad vi upplever som privata erfarenheter i hög 
grad är traditionspräglade”.70 Svenskämnets karaktär beskrivs av Lars-Göran Malmgren som 
mångfasetterad. För en sammanställning av de traditioner som kanske tydligast präglar 
svenskämnet idag, har jag valt att utgå från Malmgrens beskrivning av svenskämnets tre 
ämnesuppfattningar, eller konceptioner, som präglar svenskundervisningen.71 Han benämner 
dessa: svenska som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne, och 
svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne.72 En kort summering av kännetecknen för dessa 
tre ämnen kan se ut som följer. 
 
Svenska som färdighetsämne är ett momentsplittrat svenskämne där eleverna ”lär sig en 
språklig teknik eller blir medvetna om ett formellt mönster” genom formaliserade övningar.73 
Ämnet är nyttobetonat och saknar helhetssyn. Eleverna ska lära sig teknik i första hand och 
detta sker inte sällan genom formaliserade övningar. Litteraturen har en undanskymd plats. 
 
I svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne är det kulturarvet som är det centrala och 
givna innehållet. Den litterära kanon och språkläran behandlas som separata områden. 
Universitetens uppdelning av litteraturvetenskap och nordiska språk kan ses som en 
motsvarighet till det här svenskämnets två delar.  
 
Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne utgår från eleven. Här tas elevens egen drivkraft 
till vara och är utgångspunkten för litteraturstudier och textproduktion. Undervisningen utgår 
oftast från teman av humanistisk karaktär. Elevernas språkproduktion bör, utifrån det här 
ämnets hållning till kommunikation, vara autentisk och ske i äkta kommunikativa 
sammanhang.  
 
Malmgren påpekar att svensklärare knappast i praktiken arbetar utifrån en av dessa 
ämnestyper, men att deras undervisning kan luta i endera riktningen.74 Vad gäller ”de tre 
svenskämnena”, så torde responsgrupper i någon mån kunna användas i alla dessa. 

                                                 
69 Hoel, Skriva och samtala. Lärande genom responsgrupper, s. 20. 
70 Molloy, s. 64. 
71 L-G Malmgren, Svenskundervisning i grundskolan. Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund, 1996. 
72 Ibid., s. 86. 
73 Ibid., s. 87. 
74 Ibid., s. 89. 
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3 METOD 
 
Då syftet med arbetet är att beskriva och analysera svensklärares uppfattningar om 
grupprespons, har den kvalitativa intervjun tjänat som metod för kartläggning. Tolkning av 
lärarnas utsagor ligger till grund för analysen och metoden är således hermeneutisk.75   
 

3.1 Urval  
 
Min undersökning baseras på sex intervjuer med svensklärare från sammanlagt fyra olika 
skolor. Urvalet av lärare har skett genom personlig kännedom. Skolorna har valts utifrån att 
jag ville ha en blandning mellan olika gymnasieprogram. En av skolorna är en friskola, medan 
de övriga tre skolorna är kommunala.  
 

3.2 Procedur 
 
Jag har valt att inte ha med datainsamling som rubrik och det i enlighet med Steinar Kvales 
definition av intervjun som ett ”intersubjektivt företag”.76 I och med den definitionen är data 
som ligger till grund för analysen skapat av mig och intervjupersonerna tillsammans. Jag tog 
kontakt med lärarna genom att skicka e-post och genom att besöka olika skolor i Umeå 
kommun. Intervjuerna skedde individuellt i mindre grupprum på lärarnas respektive 
arbetsplats och de spelades in på band. Samtalen har därefter transkriberats ordagrant, dvs. 
talspråkligt och med markeringar där det förekommit paus, skratt och dylikt. Vid citeringen av 
intervjuerna är utsagorna omformulerade till ett mer läsarvänligt skriftspråk.  
 
Lärarna hade inte fått någon annan bakgrundsinformation av mig annat än att jag undersöker 
svensklärares uppfattning om och inställning till respons i samband med skrivande i 
svenskundervisningen, samt hur de arbetar med skrivande. Intervjuerna baserades på 
intervjufrågor i fyra kategorier. Dessa är: 
 

• lärares uppfattning om svenskämnets uppgift 

• lärares kunskap om responsgrupper 

• lärares inställning till responsgrupper 

• lärares praktiserande av arbetssättet med responsgrupper 
 
 Intervjuerna inleddes med frågan om hur läraren vill definiera svenskämnets uppgift. 
Avsikten var här att söka utröna hur synen på svenskämnets uppgift färgar av sig i 
inställningen till skrivande och till responsgrupper. Därefter följde intervjufrågorna i 
kategorier enligt den nyss angivna ordningen. I största möjliga mån fick lärarna tala fritt, i 
strävan efter att intervjun skulle bli så uttömmande som möjligt.  

                                                 
75 S Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997, s. 49f. 
76 Ibid., s. 166. 
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3.3 Etiska överväganden 
 
Inför intervjuerna ville jag inte ge för mycket information till lärarna om vad det var jag 
skulle undersöka. Mitt mål var att vi skulle ha ett samtal som var så autentiskt som möjligt 
och att lärarna under samtalets gång skulle få möjlighet att reflektera kring de frågor jag 
ställde. Den information de fick före intervjuerna, var att jag undersöker lärares upplevelse av 
respons inom svenskan och då främst skrivundervisningen. I vissa av intervjuerna gav lärarna 
inledningsvis uttryck för en viss osäkerhet kring vad det var jag ville ”ha reda på”. Det är 
möjligt att det hade varit mer etiskt försvarbart att delge lärarna ytterligare information om 
ämnet för min undersökning innan intervjutillfället.77 Lärarna har getts fiktiva namn och dessa 
är: Sanna, Lennart, Ulla, Ann, Kristin och Maj.  
 
Samtliga lärare har skriftligt gett mig tillstånd att citera ur intervjumaterialet. Dessa 
medgivanden, liksom banden med ljudmaterialet från intervjuerna, förvaras av mig på ett 
säkert ställe. Vid rapportens slutgiltiga inlämning kommer ljudmaterialet att förstöras. De 
skriftliga medgivandena kommer att förvaras av mig på ett säkert sätt för eventuell framtida 
forskning.78 
 

3.4 Reliabilitet och validitet  
 
Det bör nämnas här att lärarna gav uttryck för tidspress vid förfrågan om de ville deltaga i 
undersökningen. Detta gjorde att jag tvingades hålla intervjuerna så korta som möjligt, även 
om ett par av dem drog över tiden. Intervjutiden varierade mellan 35-75 minuter. Det har inte 
lett till skillnader när det gäller materialets kvantitet, men det har naturligtvis haft påverkan på 
interaktionen mellan mig och deltagarna. De längre intervjuerna upplevdes i högre grad som 
samtal, medan de kortare i högre grad hade karaktären av intervju. 
 
Vid de två första intervjuerna (1 och 2) blev ljudupptagningen av dålig kvalitet. Detta gjorde 
att vissa ljudsekvenser har transkriberats som ohörbara.  
 
Det att samtliga lärare uppgav kamrat- och grupprespons som typer av tillämpbar respons i 
lärandeprocessen kan möjligen bero på att de hade tankar om vad det var jag undersökte och 
att de ville svara upp till deras föreställningar om vad syftet med min undersökning är. Kristin 
och Ulla var införstådda med att intervjun skulle beröra responsgrupper eftersom vi samtalade 
kort om det innan. Jag fick uppfattningen att detta påverkade intervjun så till vida att de inte 
riktigt ville tala om responsgrupper i negativa ordalag. Det var inte min mening att lärarna 
skulle ges olika information inför intervjuerna.  
 
En faktor som kan ha betydelse för reliabiliteten, är min positiva syn på responsgrupper som 
arbetssätt. Det är omöjligt att förhålla sig helt objektiv i intervjusituationen och min 
inställning kan därför ha påverkat resultatet. 
 
 
 

                                                 
77 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer- inom humanistisk-samhällsvetenskaplig  
   forskning, s. 7. 
78 Ibid., s. 12. 
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4 RESULTAT 

 
I resultatgenomgången är intervjuerna numrerade. Varje lärare har samma nummer som den 
intervju han/hon deltagit i. Källhänvisningar som görs i samband med citat från intervjuerna 
avser det transkriberade materialet.   
  

4.1 Presentation av de intervjuade lärarna 
 
I detta avsnitt följer en kort presentation av de lärare som medverkat i undersökningen. De har 
getts fingerade namn och skolorna de är verksamma vid har avidentifierats. 
 
Vid skola A, som är ett fristående gymnasium med såväl studie- som yrkesförberedande 
program, är Sanna verksam. Sanna är ca 30 år gammal och hon examinerades för ca fem år 
sedan. Eleverna i hennes klasser är från både studie- och yrkesförberedande program. Sanna 
refereras till som intervju ett. 
 
Vid skola B, som är en kommunal gymnasieskola med studieförberedande program, är 
Lennart och Maj verksamma. Lennart är i 50-årsåldern och han har varit yrkesverksam i ca 30 
år. Maj, som är i 55-årsåldern, examinerades för ca 25 år sedan. Lennart har elever från 
estetprogrammet och Maj har elever från ett kombinerat samhälls- och medieprogram. 
Lennart och Maj refereras till som intervju två, respektive sex. 
 
Vid skola C, som är en kommunal gymnasieskola med såväl studie- som yrkesförberedande 
program, är Ulla och Ann verksamma. Ulla, som är i 55-årsåldern, examinerades för ca tio år 
sedan. Ann, som är i 45-årsåldern, examinerades för ca 20 år sedan. Båda lärarna arbetar med 
elever från yrkesförberedande program. Ulla och Ann refereras till som intervju tre, 
respektive fyra. 
 
Vid skola D, som är en kommunal gymnasieskola med såväl studie- som yrkesförberedande 
program, är Kristin verksam. Hon är i 50-årsåldern och hon examinerades för ca sex år sedan. 
Hennes elever är alla från yrkesförberedande program. Kristin refereras till som intervju fem. 
 
Sanna, Lennart och Maj är de av lärarna som arbetar konsekvent med responsgrupper i 
svenskundervisningen. Sannas svenskundervisning sker under längre pass. Övriga lärare har 
”normallånga” pass, dvs. 40-80 min.  
 

4.2 Lärares syn på svenskämnet 
 
I detta avsnitt presenteras två kategorier av hållningar till svenskämnet, utifrån lärarnas 
beskrivning av svenskämnets uppgift.  
 

Färdighetsämne/ett ämne som är till för något annat 

 
Kristin talar om svenskämnet som ett ämne som ”servar” andra ämnen. Att skriva, läsa och 
tala ingår i de flesta ämnen men det är i huvudsak svenskämnet som ansvarar för elevernas 
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kunskaps- och färdighetsutveckling på dessa områden.79 Hon talar också om 
gymnasiesvenskan som ”ett ämne som fortsätter på det som grundskolan börjat”. Kristin 
menar att de tre delarna skriva, läsa och tala är desamma under hela skolgången. Hon anser 
vidare att språkutveckling är en del av svenskämnets ansvarsområde. ”Språkutveckling 
behövs /…/ för att man ska kunna förhålla sig till språk. Inte bara för att man ska kunna 
förbättra sig, utan för att /…/ kunna titta lite grann på avstånd.” Någon definition av 
språkutveckling ger inte Kristin i vårt samtal. Vad språkutveckling i sig är, hur det gynnas och 
hur man som lärare kan bedöma språkutveckling, anser hon vara svåra frågor. 
 
Sanna beskriver svenskämnets uppgift som att det ska ge eleverna ”instrument” för att klara 
andra ämnen och att det inte handlar om att göra elever ”färdiga”. Vidare beskriver hon 
svenskämnet som ”ett väldigt fritt ämne”, som innehållsligt kan handla om allt från 
teckenspråk till film och media.80 Maj utgår till viss del från elevernas inställning när hon 
beskriver svenskämnets uppgift.  
 

Det man skulle kunna tro är att många elever skulle tycka att ’det här kan jag redan – alltså att 
skriva och stava – att jag behöver inte lära mig nåt mer’. Men jag tycker inte att jag möter den 
attityden. Utan snarare så vill dom flesta elever utvecklas i sitt skrivande och i sitt läsande och 
– hör och häpna – i sin förmåga att använda språket, lära sig nya ord, svårare ord, för att 
kunna beskriva, ja mer komplicerade sammanhang /…/.81  

 
Ulla beskriver svenskämnet som ett ämne där eleverna ”får möjlighet att få tänka, lära känna, 
läsa och använda språket ur alla aspekter”.82 
 
När Lennart beskriver svenskämnet så benämner han det ”ett praktiskt ämne”.  ”Det är 
ungefär som slöjd och annat – man blir bättre på att skriva och bättre på att tala genom att 
träna.”83  
 

Bildningsämne 

 
Ann och Ulla nämner allmänbildning som något som tillfaller svenskämnet. Ann formulerar 
det ”/…/ att kunna läsa, att kunna ta till sig och ha glädje av böcker, plus en sorts 
allmänbildningsaspekt tycker jag också [ingår].”84 Speciellt på yrkesprogram där eleverna inte 
har historia anser hon att svenskämnet bör innehålla såväl kultur- som idéhistoria. Ulla för 
fram sin motivering för svenskämnets allmänbildande funktion med hjälp av motargument:  
 

Då kan man fråga sig, rent praktiskt behöver man inte kunna ett dugg om antiken eller 
medeltida litteratur, egentligen. Men det som gäller är ju att få en kulturinblick, en historisk 
bakgrund och åtminstone en glimt av den kultur som fanns och hur litteratur har gestaltat sig, 
hur språket har använts. /…/ Förr i tiden kallade man det för allmänbildning och det blev 
också ett fult ord men om jag använder det så förstår alla vad jag menar.85  

 

Ulla menar att man som lärare får ”försöka lista ut vilket som är en lagom dos av allting” så 
att eleverna vill och kan tillgodogöra sig innehållet. ”Blir det bara tråkigt eller obegripligt 
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eller för mycket, då fattar man ju att folk tappar intresset.”86 Detta innebär att Ulla inte ser 
proportionerna av vad svenskämnet ska innehålla som något på förhand givet. 

 

4.3 Utgångspunkter för skrivundervisningen 
 
I det här avsnittet ges en beskrivning av vad lärare använder för olika utgångspunkter till 
skrivuppgifter. Dessa är grupperade i kategorier för att ge en överskådlig bild av vad som 
kännetecknar innehållet i skrivundervisningen. 
  

Stilar och genrer 

 
När det gäller hur skrivundervisningen organiseras, så tycks de rådande utgångspunkterna för 
samtliga lärare vara stilistiska såsom berättande, beskrivande, argumenterande och 
vetenskapliga texttyper.  
 
Lennart arbetar gärna utifrån skriftliga förlagor, exempeltexter. Han förklarar varför genom 
att säga:  
 

Jag tror själv att det mesta skrivandet funkar rätt bra genom att man på ett ärligt sätt plagierar 
/…/ och då kan man ha förebilder för att komma igång. /…/ Till att börja med, sen kan själva 
hantverket ske.87 

 
 Lennart menar att man lär genom att läsa och imitera andras texter och att man sedan kan 
omvandla kunskaperna i sitt eget skrivande.    
 
Maj har i likhet med Lennart, synen att skrivande är något som måste övas för att man ska 
utvecklas i det. Hon säger att de i lärarlaget ibland arbetar med ett tema vars innehåll utgör 
utgångspunkten för skrivandet. Än vanligare är det att hon arbetar med stilistiska 
utgångspunkter. Hon säger att ”/…/ väldigt ofta just i den rena svenskundervisningen så är 
utgångspunkten en viss texttyp”.88 Texttyper hon nämner är argumenterande-, utredande-, 
berättande- texter, samt genren novell. Maj talar gott för texter som ”kan tjäna som mönster 
eller exempel på hur det kan se ut”. Dessa, menar hon, hjälper eleverna att tillägna sig 
kunskaper om genrer och stil. Härvid delar hon och Lennart uppfattningen om att 
skrivutvecklingen gynnas av att man läser och imiterar förlagor. Ibland tjänar också ”en 
grundläggande färdighet” som utgångspunkt för de skrivuppgifter Maj ger eleverna. Det kan 
handla om att ”lära sig att skriva med källor och referera texter”. Ja, då är det /…/ den 
tekniken vi tränar på.” Maj motiverar dessa utgångspunkter för skrivandet genom att säga till 
eleverna: ”Alltså ni ska kunna använda skrivandet som ett verktyg för en massa olika saker 
och då måste ni klara av och kunna göra de här sakerna”.89 Maj ger i detta uttryck för en 
nyttoaspekt när det gäller elevernas skrivande. Skrivandet är ett verktyg som eleverna 
kommer att kunna använda sig av i livet. Maj säger vidare att hennes inställning till 
skrivundervisning har ändrats mycket med åren.  
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Jag hade, tror jag, när jag gick ut lärarutbildningen, jätteflummiga idéer om att alla skulle 
blomma i språket och det skulle vara så fantastiskt och så, men… på något sätt har jag insett 
att de som blommar språkligt, det kommer ändå. Alltså, det lever sitt eget liv och det kanske 

inte är min uppgift riktigt.
90  

 
Maj menar att en del elever lämnas i sticket om hon fokuserar personligt skrivande. Om hon 
utgår från genrestrukturer ges även de som har svårigheter med skrivandet redskap att 
utvecklas.  
 

Kreativitet 

 
Ulla har ett annat fokus i sin skrivundervisning. Hon utgår från att eleverna många gånger är 
låsta vid regler som de lärt sig under grundskolan. ”Vad jag främst av allt vill är att dom ska 
släppa lite gamla konventioner dom har./…/ Rena språkriktighetsregler.” Hon berättar om hur 
hon ibland nästan blir osams med elever som hävdar språkregler,  ”nej det får vara komma 
här. Och du får börja meningen med men.” Hon vill att eleverna ska uppnå 
”språkriktighetsfrihet” och att de ska ”släppa loss mer när de skriver”.91 Till skillnad från 
Lennart och Maj betonar Ulla kreativiteten i första hand.  
 

Nationella prov 

 
Ann säger sig arbeta med väldigt varierande utgångspunkter, varav innehåll utifrån moment, 
stilar och genrer är vanliga.  Hon nämner nationella provet i svenska som något som präglar 
undervisningen, i och med att det är som ett slags ”slutprov”.92 Ann säger att ”[n]ationella 
proven har blivit ganska /…/ viktiga för hur lärarna jobbar med skrivandet”.93 Hon försöker 
att utforma skrivuppgifter som liknar de nationella provens för att eleverna ska bli ”bekanta 
med formatet”. Ann anser att lärarna har fått så mycket mer att göra och en strategi blir då att 
minimera antalet skrivuppgifter i undervisningen. De uppgifter som ges bör då kunna 
förbereda eleverna på nationella proven. Ett exempel på hur Ann påverkas av nationella 
provets utförande, är att hon försöker få in mottagarmedvetenhet i skrivuppgifterna.  

 

Teman 

 
Sanna arbetar, förutom med stilistiska utgångspunkter och genrer, även utifrån innehållsliga 
teman. Dessa kan vara tidsepoker, där litteratur, religion och levnadsförhållanden vävs in. 
Textproducerandet vävs in som en del av tematiseringen och hennes elever är vana vid att 
arbeta i responsgrupper.94  
 
Kristin låter skrivandet ibland bli en slags uppföljning av diskussioner som förts i 
klassrummet. Det kan ske genom att eleverna först får göra en tankekarta kring ett visst ämne. 
Hon menar också att ”alltifrån bilder och film” kan tjäna som utgångspunkt för skrivandet. 
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Hon inflikar ”beroende på vad det är för en text”. Det gör att hennes utgångspunkter för 
skrivande trots allt i stor mån har att göra med genre och stil. 

 

4.4 Ämnesteoretiska diskussioner  
 
Ingen av lärarna uppger sig föra några diskussioner kring responsarbete vid arbets- eller 
ämneslagsträffar. Ann säger:  
 

Inte bara responsarbete diskuteras lite utan överhuvudtaget diskuteras det lite för det finns inte 
tid. /…/ Om vi har svensklärarkonferens kanske två eller tre gånger per termin, så är det som 
tas upp där ju oftast rent praktiska saker. Alltså omkring provtillfällen, inköp av litteratur, ja 
sådana grejer. Det finns ingen tid att sitta och diskutera metod och sådant.95  

 
Förklaringarna, enligt Ann, är att lärarna har tidsbrist och att organisationen i arbetslag 
minskar möjligheten för ämneslärarna att träffas. Hon menar att samarbetet mellan lärarna har 
blivit alltmer styrt utifrån programmen vilket medför att enheten inom såväl 
svensklärargruppen som andra ämneslärargrupper försvunnit. Svensklärarna träffas sällan och 
har lite vetskap om vad de andra svensklärarna gör. Detta blir till en nackdel för ämnet, menar 
Ann.  

Vi upplever inom svenskgruppen att det är en försvagning av ämnet som sådant, att vi har 
blivit så splittrade i och med det här arbetslags…det är som att det ena utesluter nästan det 
andra och det borde inte behöva vara på det sättet.96  

 
Sanna har också erfarenheter av diskussioner som rör sig på ett praktiskt plan. ”Det är väl mer 
att man kan säga att nu har jag kört den här responsen med den här klassen och det funkade 
jättebra. Eller att dom kommer till mig och säger samma sak. Så vi har väl ett utbyte där vi 
diskuterar vad som funkar.”97 Ingen av lärarna säger sig ha någon organiserad och 
regelbunden kontakt med andra svensklärare annat än genom de ämneskonferenser som i viss 
mån förekommer. 
 
 

4.5 Lärares erfarenheter av responsgrupper 
 
I begreppet respons innefattar lärarna respons som de själva ger eleverna; självrespons som 
eleverna kan ge sig själva då de går igenom något de producerat utifrån uppspaltade kriterier; 
samt respons som sker i ett utbyte mellan eleverna. Grupprespons ses alltså av samtliga lärare 
som en typ av tillämpbar respons i lärandeprocessen. Den här kunskapen har de flesta fått 
under sin grundutbildning och de har själva deltagit i någon form av kamrat- eller 
gruppresponsarbete i samband med skrivuppgifter i lärarutbildningen. Maj, som är den av de 
intervjuade som under längst tid varit yrkesverksam lärare, har ingen erfarenhet av arbete i 
responsgrupp från grundutbildningen. Däremot har hon aktivt tillägnat sig kunskap om detta 
på egen hand, vilket skedde genom kompetensutveckling på nittiotalet. Ytterligare fyra av 
lärarna har deltagit i kompetensutveckling som rört antingen responsgrupper eller 
processkrivning. Från det förra har man enbart vaga minnesbilder. Ann säger:  –”Ja, det tror 

                                                 
95 Intervju: 4. 
96 Ibid. 
97 Intervju: 1. 



 18 

jag, men det är många år sen. Men det har jag nog ett vagt minne av, att vi suttit på någon dag 
omkring det”.98 Ulla som inte fått utbildning om vare sig responsgrupper eller processkrivning 
genom kompetensutveckling, menar att skolan inte värdesätter kompetensutveckling. Hon 
fick däremot kännedom om dessa arbetssätt i grundutbildningen och hon menar att det nästan 
var en ”överdos” av det. Hon beskriver sina erfarenheter i följande ordalag:  
 

Det blev så att det var bara det arbetssättet som skulle gälla. Dels skulle vi utbildas i att 
använda det och så skulle vi själva utsättas för det nästan hela tiden. /…/ Jag är ganska kritisk 
till den här inställningen som lärarhögskolan har, att man kommer med nåt slags, åtminstone 
då var det som nåt slags frälsningsbudskap /…/.99  

 
Ulla upplever sig ha blivit utsatt för alltför mycket teori och praktiska uppgifter som rörde 
processkrivning och grupprespons under sin grundutbildning. Hon påpekar dock att dessa 
arbetssätt kan fungera bra och vara lämpliga, men att de inte är allenarådande och 
välsignelsebringande. Hon menar att det fordras mycket kunnig ledning av läraren för att det 
ska fungera.100 
 
Vad gäller kompetensutvecklingen i processkrivning, så är detta något som skett någon gång i 
början av nittiotalet för de flesta av lärarna. Kristin uppger att hon har gått en kurs om läs- och 
skrivutveckling på 2000-talet, men hon har inget tydligt minne av att arbete i responsgrupper 
skulle ha utgjort en del av kursen.101 Sanna har fått utbildning kring arbete med basgrupper 
genom kompetensutveckling, men den har inte rört svenskämnet specifikt.102 
 
Samtliga lärare har sammanfattningsvis erfarenheter av att ingå i en responsgrupp vid något 
eller några tillfällen under sin utbildning. Sanna, Lennart och Maj är de som idag konsekvent 
använder sig av responsgrupper i sin svenskundervisning.103 Ann har tidigare använt 
processkrivning som metod i skrivundervisningen och då även haft inslag av grupprespons.104 
Ulla har vid ett tillfälle försökt att använda responsgrupper, men det har inte fungerat.105 
Kristin har inte använt sig av responsgrupper, men låter eleverna ibland ge varandra 
kamratrespons på deras texter.106  
 

Problem med responsgrupper 

 
De problem lärarna tar upp kring responsgrupper kan delas in i två kategorier. Den ena 
kategorin rör tidsbrist, den andra rör olika problem som uppstår vid omsättningen av teori i 
praktik. 
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Ett tidskrävande arbetssätt 

 
Lärarna har den gemensamma åsikten att arbetet med responsgrupper tar tid. Lennart påpekar 
dock att genom att responsarbetet förläggs på eleverna, lättar lärarens arbetsbörda. För 
elevernas del menar han emellertid att arbetet är tidskrävande.107 Maj påtalar den omfattande 
tidsåtgången som en nackdel, men hon menar samtidigt att den är nödvändig:  
 

”Ja, det är att dels så tar det tid. Alltså man måste ge detta tid. De måste få sitta och knöla en 
hel lektion i ett rum i en liten grupp. Och då kan det ibland kännas som att nu blev det 
ineffektivt, åttio minuter har gått åt att fyra stycken har suttit och halva tiden har de säkert 
blajat om annat. Och då kanske jag måste stå ut med det.”  

 
Maj har inställningen att det positiva med responsgrupper uppväger det faktum att arbetet tar 
tid. Hon accepterar även att arbetet i grupperna inte alltid är effektivt.  
  
Ulla ger uttryck för en osäkerhet kring att införa så pass tidskrävande arbetssätt som 
responsgrupper i undervisningen. Hon menar att den lokala kursplanen innehåller vissa 
moment som det är meningen att hon som svensklärare måste hålla sig till. ” /…/ jag vet inte 
om jag vågar avvika från det, det vet jag inte om jag törs, utan jag försöker nog hålla mig till 
att praktiskt taget alla moment som ska rymmas i det här.”108 I den lokala kursplanen menar 
hon att vissa moment, t ex i litteraturhistoria ska gås igenom. Det finns även vissa texttyper 
som ska gås igenom, samt arbete med språkriktighet och referatteknik. Ulla tillägger att man 
inom varje moment har rörelsefrihet. 
 
Kristin ger också uttryck för stress över vad hon som lärare ska hinna med av kursplanen. Hon 
anser att det går åt mycket tid till respons, vilket resulterar i att kursinnehållet inte hinns med. 
Hon anser också att processkrivandets ”hålla på, och hålla på, och hålla på” är 
tålamodsprövande för vissa elever och hon tycker att grupprespons är tidskrävande. Hon 
menar också att arbetssättet ger läraren mycket att hålla reda på. Med det avser hon olika 
varianter av samma uppgift som ska jämföras, datum som ska hållas, samt många grupper att 
hålla igång. Responsgruppsarbete tycks, enligt Kristin, öka lärarens arbetsbörda samtidigt som 
det gör eleverna uttråkade.109  
 

Omsättning av teori i praktik 

 
Ett problem som uppstår när responsgrupper ska omsättas i praktiken, rör elevers olika 
strategier för skrivandet. Lennart, som fördjupat sig i skrivprocessen, påpekar att 
responsgrupper fungerar olika bra beroende på elevers olika skrivstrategier. Han menar att 
arbetssättet gynnar dem vars skrivprocess sker utanför dem, i arbetet med att skriva medan de 
som ”har en slags inre arbetsprocess” missgynnas. Dessa elever, menar han, ”gör arbetet 
färdigt i huvudet”, och det passar därför inte dem att avbryta sitt skrivande med 
responssessioner. Lennart har också märkt att eleverna kan tycka att det är svårt att ge 
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varandra respons. Han konstaterar också att han skulle behöva jobba mer på att få dem att ”ge 
mer uttrycksfull respons”.110  
 
Lennart anser inte att problemen med responsgrupper är större än fördelarna och han säger sig 
inte ge vika för protester som kan komma från eleverna angående arbetssättet. Han menar att 
det ska mycket till för att han ska sluta använda responsgrupper. ”Det skulle behövas någon 
typ av argumentering som kastar omkull det för att jag skulle ompröva det.”111 Lennart anser 
att han själv har goda argument för att arbeta med responsgrupper.  
 
Maj menar att om eleverna vore väldigt negativa mot responsgrupper så skulle hon ifrågasätta 
sitt sätt att undervisa. Hon påpekar att hon alltid talar om för eleverna varför de gör 
någonting. ”För jag förstår hur det är, att de kan tycka att ’varför ska vi sitta såhär?’ och ’vad 
har hon nu hittat på?’.” Maj ser det som en av hennes ”absolut viktigaste uppgifter”, att 
försöka förklara för eleverna varför de jobbar på ett visst sätt och vad syfte och mål är.112 Hon 
tycker att hon har tur som har jobbat så länge att hon upplevs som trovärdig av eleverna när 
hon talar för att de ska arbeta i responsgrupper. Skulle eleverna protestera mot arbetssättet, så 
skulle hon försöka kompromissa med dem och försöka få dem att jobba med det lite grand. 
Skulle de då inte tycka om det, så anser hon det inte som någon vits att fortsätta med det.113 
 
Sanna anser att om eleverna protesterar mot att arbeta i responsgrupper, så måste 
undervisningen utformas på annat sätt. Sanna menar att det ju är eleverna som ska lära sig och 
om de inte tycker att responsgrupper ger dem någonting måste hon ändra arbetssätt.114  
 
Ann anser att responsgrupper är mer eller mindre lättanvänt i olika elevgrupper. Hon syftar till 
nivåmässiga skillnader olika klasser emellan. Själv har hon många språkligt svaga elever som 
hon menar har svårt att uttrycka sig om såväl sitt eget som andras skrivande. Ann konstaterar 
att arbetssättet tar mycket tid utan att det ger något särskilt bra resultat. Hon menar att för att 
arbetet i responsgrupperna ska vara utvecklande så krävs det mer tid än vad timplanen 
medger.115 
 
Ulla anser att teorierna kring processkrivning och responsgrupper inte fungerar i praktiken. 
”/…/ Kartan stämmer inte riktigt överens med verkligheten vill jag påstå”, säger hon.116 Något 
som förmodligen inverkat starkt på Ullas uppfattning, är ett scenario hon omvittnat där elever 
totalvägrat att arbeta i responsgrupper. Klassen hade tidigare inte arbetat i responsgrupper och 
Ulla ville att de skulle prova på att ge varandra respons.  
 

Den här klassen är så ambitiös och trevlig och vi har det jättebra tillsammans och det funkar 
bra, men här fick jag nej! Dom sa, alla sa –’Ulla, det gör vi inte! Min bästa kompis kan få läsa 
men ingen annan får läsa. Du kan få läsa och tycka men inte någon annan, jag tänker inte 
lämna ifrån mig min novell till någon annan’.117  

 
I nästa mening drar sig Ulla till minnes sin egen studietid där hon själv hade samma 
inställning som hennes elever visat. ”/…/ jag [vet] ju hur oroligt det kändes, så det är inte 
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konstigt om dom här som är 16-17 år tycker att det är väldigt oroligt och inte vill och helt 
enkelt vägrade göra det.”118 Det Ulla här beskriver, är en oro som skribenten kan känna över 
att låta någon annan läsa dennes text. Ulla har också erfarit att elever bett om att få ”vanliga 
lektioner” under perioder då hon låtit eleverna arbeta i grupp.119 Med vanliga lektioner menar 
Ulla de där läraren föreläser. 
 

4.6 Responsgrupper ur lärandesynpunkt 
 
När det gäller de lärandeteoretiska aspekterna av grupprespons, så är lärarna ense om att 
responsgrupper tillför eleverna vidare perspektiv på texter. Sanna uttrycker det som att ”när 
/…/ [eleverna] får respons från varandra så får de en annan erfarenhet och synvinkel.”120 
 
Lennart som på egen hand har studerat och fördjupat sina kunskaper om skrivprocessen 
definierar grupprespons som en tankeprocess i första hand.  
 

Ja, [det] innebär ytterst ett slags metakognitiv bearbetning på så sätt att du kan se dig själv 
utifrån genom att du både tittar på dig själv och andra. /…/ [G]ör du det seriöst så väcker det 
tankar så att du ser dig själv i spegeln genom andra. Och på så sätt är det ett alldeles utmärkt 
arbetsredskap…som naturligtvis också kräver en metod /…/.121  

 
Metoden Lennart avser är den att låta eleverna arbeta organiserade i responsgrupper. I 
responsgrupperna ”tvingas eleverna vara lärare själva” och får därmed möjlighet att reflektera 
över text på ett metaplan. Att responsarbetet förläggs på eleverna medför att de får ett ökat 
ansvar. Dessutom är det ur inlärningssynpunkt bra med responsgrupper för att den ökade 
andelen respons som eleverna får i regel utvecklar dem till bättre skribenter. Lennart beskriver 
vidare sin teoretiska utgångspunkt som ”en blandning av till exempel Vygotskij och sunt 
förnuft”.122  
 
Maj uttrycker en liknande uppfattning om responsgrupper: ”Den allra största [fördelen] tycker 
jag är att de [eleverna] blir medvetna om texten, om ord och formuleringar – alltså språkligt 
medvetna på ett sätt som de inte riktigt är alla, när de skriver sina egna texter.”123 Detta är 
något som Maj har iakttagit hos eleverna, men hon har också erfarenhet och kunskap från den 
ovan nämnda kompetensutvecklingen. När gruppresponsen fungerar så anser hon att det ger 
eleverna bra träning i att ta emot respons, samt att med ”granskande glasögon” själva se på 
vad andra har skrivit. Hon ger en utförlig beskrivning för hur detta går till:  
 

” När de tvingas titta på någon annans text så ser de plötsligt den med helt andra ögon. /…/ 
[De] måste /…/ lära sig upptäcka när de inte förstår sammanhang, när meningar är konstigt 
formulerade, så måste de upptäcka det se hur man skulle kunna göra det i stället /…/. Och när 
/…/ de tar det klivet så innebär det automatiskt att de tänker likadant när de skriver själva sen. 
Och det är den stora vinsten. Det är någon som jag aldrig kan stå och flytta över från min 
hjärna till deras hjärna i teorin, utan som de måste göra för att upptäcka själva.”124 
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Maj menar att elevernas verkliga arbete med att kritiskt granska andras texter överträffar 
teoretisk kunskap som förmedlas från läraren. Vidare poängterar Maj att eleverna genom 
responsgrupperna får möjligheter att ”förkovra sig själv” också.125 
 
Ann poängterar att respons från andra än läraren är fördelaktigt. Hon framhåller även den 
metakognitiva aspekten. Hon menar, liksom de andra lärarna, att responsgrupper ger eleverna 
ett vidare perspektiv på sina texter. Hon säger att ”en fördel är att de [eleverna] får lite mer 
distans till, annan hållning till sin text. Att det är en sak som går att förbättra, att det är lite 
organiskt sådär, att det kan bli bättre och bättre eller kan förändras, att det inte bara är sådär 
klart utan att det finns andra sätt att göra det här, som andra infallsvinklar som andra kan 
komma med”. Vidare tar Ann också upp det lustbetonade med att ge och ta emot respons. 
”Ofta tycker de att det är lite roligt – inte alltid – men del kan ju tycka att det är roligt att se 
vad andra har gjort och att få respons på sina egna saker från andra elever så att man inte bara 
får det från läraren.” 
 
Kristin, som inte arbetar med responsgrupper, gör antagandet att responsgrupper kan vara 
utvecklande utifrån aspekten att de ger eleverna ”kunskapsbanker”. Hon menar att elever som 
läser och skriver i mycket liten utsträckning kan få exempel på hur texter kan se ut genom att 
läsa andras texter. ”Jag [tänker] mig, att arbetar man med responsgrupper så ger man dem 
[eleverna] en erfarenhetsbank eller exempelbank efter vägen.”126 I likhet med Maj, tänker sig 
Kristin responsgruppen som en ökad möjlighet till förkovring i texter. 
 

Sociala aspekter 

 
Sanna menar att responsgrupper är fördelaktiga ur många aspekter. Uppmärksamheten 
fördelas så att även blyga elever som inte märks så mycket i helklass också blir delaktiga och 
faktiskt tvingas att föra fram sin talan. Sanna säger också att deltagande i responsgrupper ger 
eleven känslan av att inte vara ensam med sin uppgift. Alla är i samma situation och man blir 
medveten om att fler kämpar med samma skrivuppgift. Denna medvetenhet, menar Sanna, ger 
positivt stöd åt eleverna. Hon drar paralleller till sin grundutbildning där hon själv hade den 
upplevelsen av att endast vetskapen om att alla i gruppen var i samma situation var stärkande.  
 
Ulla talar om ”gnissel” i klasser som gör att arbete i responsgrupper inte är lämpligt. Hon 
menar att arbete med responsgrupper försvåras av att klasserna är så stora. Hon tror att 
responsgrupper möjligen skulle fungera i mindre klasser där eleverna känt varandra länge och 
är trygga med varandra.127 Maj, som arbetar med responsgrupper i normalstora klasser, anser 
att trygghet är en förutsättning detta. Hon brukar låta eleverna vara i samma grupper under en 
längre tid, t ex. under ett skrivmoment, ”/…/ för att de ska få trygghet i gruppen, därför att det 
är faktiskt så att elever inte är trygga i sitt skrivande”.128 Maj menar att trygghet i gruppen 
också är en förutsättning för att eleverna ska utveckla sitt skrivande. 

Gruppindelning 

 
När det gäller responsgrupper, så finns det likheter mellan Sanna, Lennart och Majs sätt att 
arbeta. Grupprespons används främst som ett inslag i skrivandet när eleverna först individuellt 

                                                 
125 Intervju: 6. 
126 Intervju: 5. 
127 Intervju: 3. 
128 Intervju: 6. 
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har producerat ett utkast. Skillnaderna i deras arbetsförfarande gäller gruppindelning samt 
uppföljning och bedömning av responssamtalen. Lennart låter eleverna själva dela in sig i 
grupper, vilket leder till att många av eleverna jobbar med samma kamrater under en längre 
tid.129 Sanna och Maj delar själva in eleverna i grupper. Sanna motiverar detta med att 
”annars, om dom får välja blir det bara samma [personer]. Så jag försöker att splittra 
grupperingar /…/ för att de ska kunna prata med alla, lyssna till alla.”130 Förutom den sociala 
aspekten, tar Sanna hänsyn till kunskaps- eller färdighetsnivåmässiga aspekter. ”Jag sätter 
kanske inte en MVG elev med en elev som har dyslexi, det är inte rätt för någon av dem. Utan 
jag försöker sätta ihop dem som ligger på samma kunskapsnivå.” Hon framhåller dock att hon 
försöker se till så att en elev på en lägre språklig kunskapsnivå ibland får läsa en välskriven 
elevtext. Sanna upplever detta som en balansgång och ofta frågar hon eleverna själva vad som 
känns ok för dem.131 
 
Maj ger uttryck för en inlärningsaspekt när hon berättar om gruppindelningen. ”Jag försöker 
blanda duktiga och mindre duktiga om jag har någon slags uppfattning om det./…/ Vissa 
duktiga elever får dra ett ganska tungt lass, men det är ju ändå det som behövs, därför att de 
får med sig de andra och det blir någon slags respons som är givande för alla.”132 Maj ser 
alltså en fördel med kunskapsmässigt heterogena grupper. I de fall där de duktigare 
skribenterna inte upplever sig få så mycket respons av de övriga i gruppen, erbjuder Maj dem 
respons från henne. Den enskilda responsen sker oftast på elevernas förfrågan och lite avsides, 
för att de duktiga eleverna inte vill utmärka sig.133 
 

Uppföljning och bedömning av gruppresponsen 

 
Sanna brukar sitta med och lyssna på responsgruppernas samtal. Hon plockar ut en grupp i 
taget och är själv ibland med aktivt i gruppens samtal och ibland är hon ”en fluga på väggen” 
som bara observerar. I slutet av varje lektion för hon in betyg på eleverna efter en skala 0-2. 
Varje enskild elev i ett grupparbete bedöms efter denna skala utifrån hur eleven arbetat i 
gruppen. Dessa betyg använder hon som underlag vid betygssamtal med eleven. Varje 
skrivuppgift bedöms efter betygskriterier hämtade från kursplanen och formulerade specifikt 
för uppgiften. 
 
 Även Maj deltar i responsgruppernas samtal, i synnerhet i de grupper där man har svårigheter 
med skrivandet och responsgivningen. ”Jag kan sitta med dem ett tag och visa hur man kan, 
vad man kan hitta i texter. Jag sitter kanske nästan en hel lektion med en grupp ibland bara för 
att hjälpa dem på traven lite grann.” Maj menar att hon inte hinner följa upp alla 
responssamtalen, men att hon går runt i grupperna och kollar av hur de arbetar. Hon betonar 
vikten av att hon och eleverna har samma mål. Det skapar en tillit dem emellan som hon 
menar är nödvändig för arbetet.  
 
Lennart säger att han ibland följer upp responssamtalen, men att bedömningen av elevernas 
responsarbete oftast är kvantitativ. Eleverna ger varandra skriftlig respons som de lämnar 
både till responsmottagaren och till Lennart. Han menar emellertid att det är den färdiga 
produkten som betygssätts och han har inledningsvis i samtalet kritiserat den strävan i 
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kursplanerna och utbildningsväsendet som lagt ”mycket krut på ett slags bedömningsunderlag 
som bygger på arbetsprocessen”. Lennart menar att det ”på nåt sätt /…/ ändå [är] förmågan att 
formulera en slutprodukt som borde värderas, så länge man vet att det är personen som har 
skrivit den”. Lennart arbetar alltså utifrån att responssamtalen är medel till målet, och att de 
inte bör bedömas i samma utsträckning som den färdiga produkten.  
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
 
Syftet med det här arbetet är att undersöka och analysera lärares uppfattning av 
responsgrupper. I detta avsnitt kommer resultatet att analyseras och diskuteras utifrån 
forskningsfrågorna: Vilken uppfattning har svensklärare om skrivande inom svenskämnet?  
Vilka kunskaper har svensklärare om responsgrupper i samband med skrivundervisning? 
Vilka erfarenheter har svensklärare av responsgrupper i skrivundervisningen? Slutligen följer 
en avslutande diskussion kring arbetet samt förslag på fortsatt forskning i området.  
 

5.1 Lärares uppfattning om skrivande inom svenskämnet 
 
Uppfattningarna om hur skrivundervisning ska organiseras skiljer sig mellan svensklärarna i 
och med att några låter eleverna arbeta enskilt med texter, emedan andra låter eleverna arbeta 
i responsgrupper. De senare arbetar med skrivande utifrån att eleverna får ett vidgat 
perspektiv på text och språk genom att ta del av varandras texter.  Den metakognitiva 
aspekten framhålls i samband med att man talar om en ökad textmedvetenhet hos eleverna. 
Det framgår även att lärarna arbetar utifrån uppfattningen att eleverna ska få kunskap i 
skrivande som kan hjälpa dem i andra ämnen och i det fortsatta livet. I det sammanhanget är 
betoningen på färdighetsträning tydlig bland lärarna. Lärarna anser också att svenskämnet, 
framförallt på yrkesförberedande program, ska ge eleverna inblick i den kulturhistoriska 
traditionen. Enligt Sanna kan tidsepoker tjäna som innehållsliga teman som vävs in i 
skrivandet.134 Här skönjs en bildningsaspekt av skrivandet inom svenskämnet. Även elevernas 
egna erfarenheter tas i beaktande vid utformandet av skrivundervisningen. Det är emellertid 
inget som betonas särskilt starkt. Ulla är den enda lärare som i fråga om utgångspunkter för 
skrivande nämner elevernas erfarenheter, kreativitet och frihet.  
 
Utifrån de iakttagelser som gjorts i samband med lärarnas redogörelser för skrivandet och för 
svenskämnets karaktär, kan paralleller dras till de tre ämnesuppfatttningarna som presenterats 
av Malmgren.135 Det går dock inte att se att någon lärare arbetar strängt utifrån en viss 
hållning till svenskämnet. De flesta lärare tycks arbeta didaktiskt utifrån en färdighetssyn på 
svenskämnet kombinerat med en litteraturhistorisk, och i viss mån erfarenhetspedagogisk, 
hållning. Flera av lärarna framhåller att svenskan är ett mycket brett ämne, men att det är 
färdigheterna läsa, tala och skriva, liksom genrekompetens, som är i fokus. Det är intressant 
att de lärare i undersökningen som konsekvent använder sig av responsgrupper inte kan sägas 
anamma den erfarenhetspedagogiska hållningen i den mån jag föreställde mig att de skulle. 
De har snarare ett till synes pragmatiskt perspektiv när de talar om att de i 
skrivundervisningen strävar efter att ge eleverna ”redskap”. De betonar också struktur och 
språkutveckling. Jag upplevde först detta som märkligt, eftersom jag hade uppfattningen att 
det skulle finnas en motsättning mellan responsgrupper och en sådan hållning. Men liksom 
Hoel menar exempelvis Maj, att struktur är nödvändigt för att responsgrupper ska fungera och 
att friheten ”vilar på” strukturen.136  
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När det gäller skrivandet inom svenskämnet beaktas alla tre konceptioner som Malmgren tar 
upp, men jag anser utifrån resultatet, att den erfarenhetspedagogiska hållningen är 
underordnad de andra.  
 

5.2 Lärares kunskaper om responsgrupper  
 
Resultatet visar att alla lärare har kunskaper om responsgrupper. Kunskaperna kommer dels 
från grundutbildningen då de själva deltog i responsgrupper, och dels från 
kompetensutveckling som skett under nittiotalet. Inom kompetensutvecklingen tycks 
responsgrupper som arbetssätt ha tonats ned på senare tid. Kristin som utbildade sig senast, 
genom kompetensutveckling i skrivpedagogik, minns inte att kursen innehöll grupprespons. 
 
Trots att Lennart inte anser sig teoretisera kring skrivande och responsgrupper, sätter han i 
intervjun ändå in responsgrupper i ett teoretiskt sammanhang. Han beskriver responsen som 
ges i grupp som ett metakognitivt arbete, i linje med Vygotskijs teori om språk.137 Majs 
beskrivning av responsgruppsarbete är mycket lik Lennarts och troligen beror detta på att de 
båda anser sig intresserade av processkrivning. Det kan också bero på att de arbetar på samma 
skola. De har båda tagit initiativ till att utbilda sig inom området och intresset färgar av sig i 
deras undervisning. 
 
Anns påpekande, att det överhuvudtaget diskuteras lite kring ämnet svenska, överrensstämmer 
med resultatet som Norberg Brorsson skriver fram i sin doktorsavhandling. Hon konstaterar 
att det inte tycks finnas något planerat genomgripande samarbete inom svenskämnet.138 Detta 
är enligt lärarna jag intervjuat, resultatet av att deras planeringstid har minskat. Norberg 
Brorsson konstaterar också att den professionella aktiviteten ämneskonferenser sällan äger 
rum, vilket även min undersökning vittnar om.139 Den diskrepans mellan teori och praktik 
som jag inledningsvis menar präglar svenskundervisningen bör ses i ljuset av lärarnas 
arbetsförhållanden i en komplex verklighet. Norberg Brorsson menar att lärarna inte har fått 
verktyg att hantera den verkligheten på ett professionellt sätt.140 Norberg Brorsson föreslår 
ökad kompetensutveckling, eftersom lärarna behöver såväl ”ämneskunskaper, ämnes- och 
allmändidaktisk kunskap samt kunskap om skolan som organisation och institution” för att 
pedagogiska samtal ska kunna komma till stånd och möjliggöra utveckling.141 Att varken 
ämneskonferenser eller andra organiserade möten mellan svensklärarna äger rum kan alltså 
dels bero på tidsbrist och dels på brist på kompetensutveckling. Ulla är den av lärarna i min 
undersökning som spontant framför missnöje med att hennes skola inte erbjuder någon 
kompetensutveckling. Det är tydligt att Skolverkets förslag till kompetensutvecklande 
åtgärder ännu inte fått verkan i alla kommuner och att rapporten därmed fortfarande är högst 
aktuell.142 
 

                                                 
137 Hoel, Elevsamtalar om skriving i vidaregåande skole, s. 99.  
138 Norberg Brorsson, s. 245. 
139 Ibid., s. 237. 
140 Ibid., s. 261. 
141 Ibid., s. 261.  
142 Läs- och skrivprocessen i undervisningen, ur Skolverkets rapport 160. 
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5.3 Lärares erfarenheter av responsgrupper  
 
Det finns samband mellan hur lärare själva har upplevt eget deltagande i responsgrupp och 
den inställning de har till att arbeta med det i deras undervisning. Hoel menar att lärarnas egna 
erfarenheter har stor betydelse för hur de kan omsätta nya idéer. Intresset för nya idéer är inte 
tillräckligt för att de ska kunna arbeta med ämnet i fråga. De didaktiska frågorna vem?, vad?, 
hur? och varför?, måste beaktas.143 I ljuset av detta är Ullas negativa inställning förståelig. Det 
motstånd hon mötte då hon försökte få eleverna att arbeta i responsgrupper fick henne att 
avstå från arbetssättet. Hon har också en negativ inställning till lärarutbildningens 
propagerande för processorienterad undervisning som hon menar under hennes 
grundutbildning var som ett slags frälsningsbudskap. Ulla tycks vara medveten om hur 
komplext och krävande arbetet med responsgrupper är. Det hon ger uttryck för är kanske ett 
missnöje med den lättvindighet med vilken arbetssättet presenterades under hennes 
utbildning. Det har för henne visat sig att det kräver mycket av läraren och eleverna att arbeta 
med responsgrupper.  
 
Jag tog tidigare upp att det i utbildningssammanhang möts olika traditioner. Molloy menar 
som nämnt, att lärare ofta är omedvetna om de traditioner som präglar vad de uppfattar som 
privata erfarenheter.144 Ur det perspektivet kan Ullas inställning till responsgrupper vara 
färgad av den utbildningstradition som påverkat hennes syn på vad som är normalt i 
klassrumssammanhang. Detta gäller troligtvis för alla lärare, inte bara för Ulla. 
 
Intressant är att resultatet från min undersökning visar att det är lärarna som arbetar med 
elever på studieförberedande program som förhåller sig positiva till responsgrupper. Ann, 
Ulla och Kristin, som alla arbetar med elever på yrkesförberedande program tycks ha 
övervägande dåliga erfarenheter av responsgrupper, samt inställningen att det är svårt att 
införa i klasser med elever som har problem med läsning och skrivning. De talar alla om 
tidspress som en faktor som försvårar arbete med responsgrupper. Det är tydligt att Ulla och 
Kristin ser responsgrupper som ett hinder mot att nå de uppsatta kunskapsmålen. Ulla ger 
uttryck för en oro för att avvika från den lokala kursplanen. Vad den innehåller tycks inte 
skilja sig från det som Sanna, Lennart och Maj säger sig arbeta med. Det är tydligt att Ulla, 
Ann och Kristin ser arbetssättet som motstridigt ämnesinnehåll och kursplansmål, medan 
Sanna, Lennart och Maj ser det som ett medel för att arbeta med ämnesinnehåll och uppnå 
mål.  
 
En svårighet med responsgrupper tycks vara de praktiska problem som uppstår när lärarna ska 
sätta betyg, hinna följa läsårsplaneringen som innehåller vissa givna moment, samt söka 
uppfylla kursplanens mål i sin undervisning. Samtliga lärare förutom Lennart, anser att 
arbetsbördan för dem ökar i och med arbetet med responsgrupper. En förklaring till att 
Lennart har en annan åsikt kan vara den att han inte följer upp responsarbetet annat än genom 
det han får skriftligt från eleverna. Det är därmed riktigt som han säger, att eleverna gör det 
största jobbet.  
 
För att återknyta till läroplanen som säger att läraren ska ”utnyttja all tillgänglig information 
om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen”, ser jag en fördel i att man, som 
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Sanna gör, utnyttjar de muntliga responssamtalen som betygsunderlag.145 Deltagande i samtal 
och diskussioner ingår i betygskriterierna för Svenska A och B, och här kan responssamtalen 
ha en given plats. Resultatet visar att Sanna, Lennart och Maj skiljer sig åt när det gäller 
uppföljning och bedömning av responsarbetet eleverna har i grupp. Lennart följer inte upp 
responssamtalen, men eleverna lämnar honom en skriftlig kopia på responsen de gett 
varandra. På så sätt förskjuts hans arbetstid från att upptas av kontakt med grupperna till att 
omfattas av granskning av deras skriftliga produkt.  
 
Lennart tar upp problemet med olika skrivstrategier som försvårar arbetet i responsgrupperna. 
Det tycks inte finnas någon problematisering kring detta i forskningen kring responsgrupper. 
Hoel tar upp de olika skrivstrategierna, men hon kommer inte med någon praktisk lösning på 
problemet. De skribenter som Lennart menar har ”en inre arbetsprocess” beskrivs av Hoel 
som ”ettutkastskribenter”.146 Det Hoel säger om denna typ av skribenter, är att de behöver få 
in struktur tidigt i skrivprocessen.147  
 
För Ullas del har problem med responsgrupper gällt motstånd från eleverna. En rimlig orsak 
till elevernas reaktioner kan vara att de fick arbetssättet introducerat plötsligt. Detta bekräftar 
att responsgrupper kräver ett bakomliggande arbete där eleverna successivt får vänja sig med 
arbetssättet. 
 

5.4 Avslutande diskussion 
 
Studien har tagit en något annan riktning än den som ursprungligen avsågs. Svensklärarnas 
hållningar till svenskämnet har fått en mer framträdande roll i studien än vad som från början 
var tänkt och intervjufrågorna har gett svar som inte låtit sig kategoriseras på det sätt som 
planerats. De bilagda intervjufrågornas kategorier stämmer därför inte ordagrant överens med 
de frågeställningar som undersökningen sökt besvara. 
 
När jag gick in i arbetet med att undersöka lärares inställning till responsgrupper hade jag, 
som nämnt, en föreställning att responsgrupper förutsätter en erfarenhetspedagogisk 
ämnessyn. Det har visat sig att denna föreställning inte stämmer med den pedagogiska 
verkligheten. Lärare som arbetar med responsgrupper har en mycket strukturerad arbetsgång 
med fokus på genrekompetens och språkutveckling. Man använder sig av stilar, genrer eller 
teman som utgångspunkt för skrivandet. Vidare följer man upp elevernas respons och 
använder dem som betygsunderlag, alternativt som underlag för att sätta in stöd för att 
eleverna ska utveckla textmedvetenhet. Responsgrupper bör i ljuset av detta ses som ett 
arbetssätt inte som förknippat med en viss pedagogisk hållning till svenskämnet. Svenskämnet 
bör vidare ses som ett svenskämne, inte tre. Betoningen ligger på färdigheter, men bildning 
och erfarenheter vävs in om vartannat.  
 
Lärare i min undersökning som är negativa till responsgrupper tycks förknippa arbetssättet 
med flummig och ineffektiv undervisning. Detta kan bero på bristande utbildning inom 
området. Det kan också bero på förutfattade meningar om arbetssättet - att lärarna ser 
motsättningar mellan effektiv, strukturerad undervisning och responsgrupper. Det kan också 
handla om att de påverkats av sina elevers negativa inställning. Frågan är vad elevernas 
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negativa inställning beror på. Handlar det om brist på motivation, brist på kompetens, eller 
brist på tålamod? I det fall där eleverna plötsligt fått arbetssättet introducerat kan deras 
negativa reaktioner mycket väl bero på otrygghet och ovana. Man kan anta att eleverna i lika 
hög grad som lärarna, är bärare av traditioner och att nio års skolgång präglar elevernas syn på 
vad som är normalt. För att responsgrupper ska fungera och vara givande för alla parter krävs 
därför mer än en plötslig introduktion av arbetssättet vid ett enstaka tillfälle. Negativa 
reaktioner kan kanske också ha att göra med vilken genre eleverna har arbetat med. En 
personlig text är inte lämplig för en första gruppresponsövning.  
 
En framträdande positiv konsekvens av ett väl fungerande responsgruppsarbete, är elevernas 
språkutveckling. Genom att få tillfällen att kritiskt granska texter och i grupp verbalisera kring 
dessa, ges eleverna möjligheter att utvecklas som läsare och skribenter. Kan dessutom ett ökat 
ansvar för det egna lärandet vara ett led i den personliga utvecklingen?  
 
Vad gäller tidsåtgången för undervisningen, tycks detta vara ett problem i arbetet med 
responsgrupper. Detta bör inte negligeras. Det tar tid att bygga upp ett klassrumsklimat i 
vilket eleverna är så pass trygga att de kan dela med sig av sina texter till kamraterna. Är 
eleverna otrygga så är responsgrupper inte lämpligt. Frågan är emellertid hur man i ett otryggt 
klassrumsklimat alls kan nå kursmålen. Ska eleverna utveckla sina förmågor att uttrycka sig 
såväl skriftligt som muntligt, krävs ett socialt samspel som tillåter varje elevs uttryck. Jag 
hävdar att den tidspress som lärarna arbetar under, har konsekvenser inte bara för dem själva, 
utan även för eleverna, skolan och i förlängningen samhället och demokratin. 
 
 I forskningen kring responsgrupper har jag inte funnit någon problematisering av konflikten 
mellan arbetssätt och de krav som ställs på lärare gällande bedömning av elevers arbete. Detta 
är något som förbises även i Skolverkets rapport. Det är också i min undersökning tydligt att 
lärare påverkas mycket av de nationella proven och att stor vikt i undervisningen läggs vid det 
som proven fokuserar. Det är tydligt att såväl lärare som elever är medvetna om att det är 
själva skrivprodukten, inte processen, som har störst vikt för betygssättningen. Utan 
utbildning i hur man med responsgrupper kan nå goda resultat, tycks ett så pass omfattande 
arbetssätt som responsgrupper inte vara eftertraktat. 
 
Jag anser, utifrån min undersökning, att avsaknaden av diskussion ämneslärare emellan 
avspeglas i deras inställning till hur undervisning ska ske. Undersökningen visar att man talar 
om moment som ska avklaras, betyg som ska sättas och timplaner som ska hållas. Sättet man 
undervisar på förpassas till att bli en fråga om tid och effektivitet. Diskussioner om hur 
undervisning ska utformas för att vara till elevernas bästa, är något som inte tycks aktualiseras 
i dagens skola. Kunskap om faktorer som styr klassrumsklimatet tycks också vara eftersatt. 
Att det är på det här sättet tror jag inte kan skyllas på lärarna. Styrdokumenten säger ingenting 
om hur undervisningen ska se ut. Utan riktlinjer blir skoltraditionen och lärarnas egen 
utbildning och erfarenheter avgörande för hur undervisningen utformas. Detta ställer höga 
krav på lärarutbildningen och på skolans rektorer. Det är av vikt att undervisningen utvärderas 
och att lärarna får tillgång till kompetensutveckling av såväl ämnesteoretisk som praktisk-
pedagogisk art, något som styrks av Skolverkets rapport nr 160.  
 

5.5 Fortsatt forskning 
 
Eftersom resultatet visar att responsgrupper används i mindre grad i yrkesförberedande 
program, kan det finnas anledning att ta reda på vad som skiljer svensklärares arbete åt 
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beroende på vilka slags elevkategorier de undervisar. Det skulle också vara intressant att söka 
reda på vad elevernas på de praktiska programmens negativa inställning till responsgrupper 
bottnar i.  
 
Andra möjliga fortsatta forskningsområden är huruvida kulturen på de respektive 
programmen påverkar lärarnas val av arbetssätt, samt hur resurserna för kompetensutveckling 
fördelas på de respektive programkategorierna.  
 
Hoel tar upp att man i Norge använt sig av responsgrupper i gymnasiets slutexamina i 
modersmålsämnet. Detta förekommer såvitt jag vet inte i den svenska skolan. Det finns 
anledning att undersöka vad den typen av examina har för betydelse för elevers lärande.  
 
Vidare behövs mer problematisering kring responsgrupper i förhållande till betygssättning 
och tidsbrist. Det skulle också behövas forskning kring hur olika skrivstrategier påverkar 
arbetet med respons, och vilka konsekvenser olika strategier får för bedömningen av elevers 
responsarbete.  
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Eget material 

 
Intervju med informant 1 2007-04-17 
Intervju med informant 2 2007-04-17   
Intervju med informant 3 2007-04-20 
Intervju med informant 4 2007-04-20 
Intervju med informant 5 2007-04-24 
Intervju med informant 6 2007-04-25 
 
 
 



Bilaga  
 
Forskningsfrågor Intervjufrågor 
 

 Övergripande: Hur vill du beskriva 
svenskämnet? 

Uppfattning om skrivande: 
 
Vad har svensklärare för uppfattning om 
skrivande inom svenskämnet?  
 

1. Övergripande: hur planerar du 
svenskundervisningen? Hur långt i förväg, 
ämnesövergripande, med elevinflytande, osv.  
 

 
2. Vad har du för tankar när du planerar en 
skrivuppgift? 
 
3. Hur introduceras skrivarbetet för eleverna? 
 
Vilken/vilka utgångspunkt/er har skrivarbetet? 
 
I vad mån styr genre val av arbetssätt?  
 
Skiljer sig skrivarbetet åt beroende på vilken 
typ av text eleverna arbetar med? 
 
4. Förs det samtal kring elevtexterna? 
 
Hur sker detta? I grupp eller mellan dig och 
eleven? 
 
Hur följer du samtal som förs i grupp? 
Hur värderar du samtal som förs i grupp? 
 
5. Ges kamratrespons på elevtexterna? 
 
Hur organiseras detta? 
Muntligt/skriftligt? 
Hur värderar du responsen som ges? 
 
4/5 b. Har du iakttagit skillnader mellan 
responssamtal i grupp som beror på genus, 
etnicitet eller annan grupptillhörighet? 
 
6. Hur förhåller du dig till respons som elever 
kan få från familjemedlemmar eller andra 
kontakter utanför skolan? 
 



Kunskap: 
 
Vilka kunskaper har svensklärare om 
responsgrupper i samband med 
skrivundervisning? 

 
1. Definition: Vad innebär responsarbete i 
svenskundervisningen för dig? 
 
2. Har du fått kunskap om responsarbete i 
grupp i din grundutbildning? På vilket sätt? 
 
3. Har du fått kunskap om responsarbete i 
grupp inom någon form av 
kompetensutveckling? På vilket sätt? 
 
4. Har du själv erfarenhet av att deltaga i 
gruppresponsarbete? 
 
Hur upplevde du det? 
 

Inställning: 
 
Vad har lärare för inställning till responsarbete 
i skrivundervisning? 
 
 

 
1. Vilka fördelar ser du med responsgrupper i 
skrivarbetet? 
 
Vilka nackdelar ser du med responsgrupper i 
skrivarbetet? 
 
2. Hur påverkas din inställning till 
responsgrupper av dina elevers inställning? 
 
3. Förs det någon diskussion kring 
responsarbete i ämneslaget eller lärarlaget? 
 
Hur är den diskussionen? 
 
4. Hur påverkas din inställning till 
responsgrupper av dina kollegers inställning? 
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