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1. Inledning 
 
Att handleda elever till att utvecklas i rollen som skribenter låter kanske som en självklar del                

av arbetsuppgifterna och vardagen för en lärare i modersmål och litteratur. Frågan är dock i               

hur hög grad dagens lärare har möjlighet till personligt handledarskap med fokus på den              

enskilda elevens skrivutveckling. I den bästa av världar har läraren i modersmål och litteratur              

möjlighet att se och stödja varje elevs utveckling som skribent, men i praktiken torde detta till                

största delen förverkligas inom ramen för den “vanliga” undervisningen i det gemensamma            

klassrummet. Att som lärare ha möjlighet till individuell skrivhandledning är nog en lyx som              

är få förunnat. 

 

Faktum är dock att personlig skrivhandledning kunde vara ett mycket effektivt verktyg, om             

bara resurser fanns som skulle göra den möjlig att genomföra. Läroplanen för den             

grundläggande undervisningen (Utbildningsstyrelsen 2014) fastslår bland annat att eleverna         

förväntas “öva sig att producera texter steg för steg och att ge och ta emot respons i olika                  

skeden av textproduktionsprocessen”, vilket onekligen tränas upp på ett bra sätt genom            

personlig handledning. Överlag kan det diskuteras om vi ämneslärare lyfter fram           

skrivutvecklingen i tillräckligt hög grad. 

 

Denna fråga var aktuell när universitetslektor Åsa Wengelin vid Göteborgs Universitet, som            

fördjupat sig bland annat i läs- och skrivutveckling, höll en föreläsning vid Vasa universitet              

den 6.4.2017. Där lyfte hon fram att vi många gånger sätter stor vikt vid läsutveckling och                

antar att skrivutvecklingen följer med på sidan om, men detta är inte alltid fallet.              

Föreläsningen öppnade nog många åhörares ögon för hur svårt det faktiskt kan vara att              

producera text. En insikt var att variationen bland skribenter kan vara enorm. Medan en del               

knackar in text på löpande band, kan en del hänga upp sig i tiotals minuter på en enda                  

formulering. Att i klassrumssituationen ta hänsyn till detta spektrum känns minst sagt            

utmanande. 

 

Denna text är en rapport av två lärarstuderande i ämnet modersmål och litteratur, som i detta                

projekt haft förmånen att prova på individuell skrivhandledning samt skrivhandledning i liten            



grupp. Vi blev tilldelade varsin “egen” fokuselev i årskurs nio och en gemensam studerande              

vid Vasa övningsskolas grundskola respektive gymnasium. Dessa studerande kommer vi i           

resultatdelen att benämna som fokuselever. Vi har hållit två till fyra träffar per elev där vi                

tillsammans sett på aktuella texter som hör till elevernas och den studerandes skolarbete, både              

i modersmål och i andra ämnen. De enskilda träffarna har varat ungefär en timme styck, och                

vi har tillsammans med eleven samtalat kring texterna för att på ett ledigt sätt ge respons på                 

fokuselevernas utveckling som skribenter.  

 

I denna fackuppsats redogör vi för våra insikter kring vår roll som handledare i ljuset av de                 

teoretiska utgångspunkter som presenteras i följande kapitel. Fokus ligger på oss och vår roll              

som skrivhandledare. Även om de studerandes progression tangeras, är denna studie i första             

hand tänkt som ett nedslag som beskriver vår startposition i vår utveckling mot             

framgångsrika skrivhandledare. 
 
2. Teoretiska utgångspunkter  
 
I det här kapitlet redogörs de teoretiska utgångspunkterna för. Inledningsvis definieras           

begreppet respons och sedan presenteras ett urval tidigare forskning om respons i skolmiljön.             

Avslutningsvis presenteras teorin vilken analysen utgår ifrån. 

 

2.1 Definition av respons och respons i skolmiljön 

 

Inom skolmiljön uppfattas begreppet respons på samma sätt som den uppfattas inom            

psykologin: en omedelbar eller fördröjd information om de egna handlingarna eller           

prestationerna (Nationalencyklopedin 2017). Den här definitionen gäller alltså en respons på           

en färdig produkt eller ett färdigt arbete. Inom den pedagogigska disciplinen har begreppet             

respons diskuterats och en viss förändring i responskulturen har uppnåtts under de senaste             

årtionden, idag lägger man mer fokus på “tilbakemedling” (Dysthe & Hertzberg 2009:            

35-36). Framöver i uppsatsen kommer vi använda termen feed-forward. Feed-forward          

handlar om att responsen hjälper eleven eller den studerande att utveckla texten men också att               

utvecklas som skribent. 



Respons har en mycket stark påverkan på elevernas inlärning och utveckling. Respons kan             

inverka både positivt och negativt på elevers resultat och utveckling. Hattie & Timperley             

(2007) fann i sin studie om responsens möjligheter (på eng. The power of feedback), att den                

respons som verkar positivt, är då responsen innehåller information om          

förbättringsmöjligheter. En sådan information kan emellertid inte ensam påverka elevers          

utveckling positiv riktning. En förutsättning för att responsen (av eleven) ska uppfattas och             

emottas som positiv är att inlärningsmiljön i vilken responsen ges är god. En god              

inlärningsmiljö kännetecknas av att frågorna: var är jag? vart är jag på väg? hur går jag                

framåt? ligger i fokus. När både lärare och elev tillsammans söker efter svaren på de här                

frågorna uppstår en god och sund inlärningsmiljö. (Hattie & Timperley 2007: 88.) Läroplanen             

för den grundläggande utbildningen behandlar också ämnet lärmiljö och nämner kollaborativt           

lärande som en del av en god lärmiljö (Utbildningsstyrelsen 2014: 29). Kollaborativt lärande             

kan i praktiken innebära olika typer av responsgrupper, där deltagarna ger respons och lär av               

varandra. Den här tanken kan härledas till det sociokulturella lärandet och har också fått              

resonans i läroplanen (Utbildningsstyrelsen 2014: 31). Som ett tecken på att det            

sociokulturella tankesättet genomsyrar läroplanen kan nämnas att begreppet tillsammans          

används 238 gånger och gemensam används 296 gånger. Därutöver betonar den nya            

läroplanen begreppet kamratrespons. Kamratrespons innebär att eleverna ger respons på sina           

klasskamraters arbeten, således öppnas upp för kollaborativ lärande (Utbildningsstyrelsen         

2014: 31). Att ge respons i grupp kan också ses som en form av kollaborativt lärande och                 

responsgrupp är en central tankegång i Dysthe & Hertzberg (2009: 39). 

 

Genom beröm och positiv respons kan läraren stärka och och stimulera elevers självkänsla.             

Att få positiv respons är viktigt för elever, speciellt när de håller på att prestera, eller har                 

presterat något (Danielsson & Liljeroth 2005). När läraren kan stärka och stimulera elevens             

självkänsla leder det ofta till att eleven orkar anstränga sig mer och vill utvecklas och prestera                

ännu bättre (Hörnqvist 1999: 160). Det här innebär att lärarens uppdrag att uppmuntra och ge               

positiv respons på elevers skrivande är av oerhörd stor vikt. Elever uppfattar positiv respons              

som ett godkännande på deras arbete samtidigt som det specificerar vad eleven kan utvecklas              

för att ytterligare förbättra arbetet (Gamlem & Smith 2013).  

 

 



2.2 Fyra responstyper 

 

Respons kan se ut på olika sätt, Tunstall & Gipps (1996) har konstruerat en tabell på fyra                 

olika typer av respons. Nedan åskådliggörs de olika responstyperna i en figur enligt Gamlem              

& Smith (2013). 

 

 

 

Figur 1. Typer av respons enligt Gamlem & Smith (2013). Fri översättning från engelska av               

uppsatsförfattarna.  

 

I figuren finns två huvudsakliga riktlinjer i figuren. Den vågräta axeln utgörs av dikotomin              

låg verbal interaktion på den ena sidan, och på den andra sidan hög verbal interaktion. Här                

handlar det om interaktionen mellan lärare och elev. Den lodräta axeln i figuren utgörs av               

ordparen aktiv deltagare och passiv mottagare. Beroende på elevens medverkan i responsen            

uppfattas eleven antingen som en deltagare, som aktivt kan medverka på och påverka             

responsen, eller som en mottagare vars uppgift är att passivt ta till sig responsen utan               

möjlighet att själv påverka utfallet. De här axlarna bildar således fyra olika möjliga sätt att ge                

respons, beroende på hur axlarna kombineras. Nedan presenteras de fyra responstyperna mer            



ingående. Eftersom vår uppsats handlar om elevers skrivande och elevtexter, har vi valt att              

konkretisera figuren med exemplet: lärare och elev och respons kring en elevtext. 

 

I typ A har eleven låg verbal interaktion och är en passiv mottagare. Det innebär att                

responsen är mycket lärarstyrd och monologisk. I praktiken kan det innebära att läraren ger              

belöning och beröm för ett välgjort arbete. Det kan också innebära att läraren ger ett vitsord                

för arbetet, eller att läraren ger ett straff (t.ex. gör om uppgiften). I typ B är eleven                 

fortfarande en passiv mottagare, men interaktionen lärare och elev är högre. Läraren kan             

muntligt kommentera elevens arbete och ge beröm och positiv personlig respons, alltså            

specifikt för en elevs text. Det kan också innebära mer allmän och generaliserande respons,              

exempelvis i helklass. Läraren kan förhöra eleven antingen skriftligt eller muntligt eller            

förkasta elevens text antingen genom mer allmänna generaliserande kommentarer eller          

negativa personliga kommentarer. 

 

I typ C är eleven en aktiv deltagare i responsen, men den verbala interaktionen är låg. I                 

praktiken kan det innebära att lärare och elev specificerar textens styrkor och            

utvecklingsmöjligheter till exempel genom kommentarer och markeringar i texten.         

Kommentarerna i responstyp C är ändå inte av muntlig natur utan håller sig till det skriftliga                

och monologiska istället för dialogiska. I den sista responstypen, typ D, ligger det verbala i               

fokus. Eleven är en aktiv deltagare i responsen. Det här innebär att lärare och elev för en                 

dialog kring texten och tillsammans lyfter fram styrkor i slutprodukten (texten) men också i              

hela processen. Därutöver funderar lärare och elev tillsammans på hur eleven kan utvecklas             

och tänka i sitt skrivande i framtiden. 

 

2.3 Responstriangeln 

 

De ovannämnda responstyperna handlar främst om reponsens natur, d.v.s. hur responsen ser            

ut, dess kontext och syfte responsen har. Kronholm-Cederberg (2009) har i sin studie om              

skolans responskultur modifierat en så kallad responstriangel (modifierad version,         

ursprungligen av Hillocks 1987 & Hoel 2000). I responstriangeln är responsens innehåll i             

fokus, och enligt Kronholm-Cederbergs (2009: 205) modell delas responsens innehåll i två            

huvuddelar: lokal och global nivå. Då responsen rör sig på en lokal nivå gäller det (1) den                 



ortografiska nivån, (2) lexikalt relaterad respons, (3) syntaktiskt relaterad respons och (4)            

dispositionsrelaterad respons. Alla de här nivåerna rör sig väldigt textnära. Under de två             

följande nivåerna av respons handlar det om en global textnivå. I den globala textnivån är (5)                

innehållsrelaterad respons och genrerelaterad respons samt (6) skrivsituationsrelaterad        

respons i fokus. (Kronholm-Cederberg 2009: 205).  

 

 

3. Material och analysmetod  
I det här kapitlet redogörs primärmaterialet för. Därefter beskrivs metoden för studien och             

avgränsningar som gjorts.  

 

3.1 Material 

Primärmaterialet i studien består av dokumentation (filmsnuttar, ljudinspelningar,        

anteckningar) av träffas med tre fokuselever. Det insamlade materialet har främst varit som             

stöd för minnet, och vi har inte vidarebehandlat materialet på något sätt (t.ex. transkriberat).              

Av de tre fokuseleverna hade vi en fokuselev var som vi träffade individuellt, och en som vi                 

träffade tillsammans. Det totala antalet träffar med fokuseleverna är nio, varav sju stycken             

ägde rum mellan en handledare och en elev och två stycken i en grupp på två handledare och                  

en elev. För att skydda fokuselevernas integritet har vi valt att använda pseudonymnamnen             

Anna, Minna och Kia. Anna och Minna är elever i 7-9 och Kia studerande på gymnasienivå.  

 

3.2 Analysmetod 

 

Analysmetoden för studien utgår ifrån teorin om de fyra responstyperna enligt Tunstall &             

Gipps (1996). Primärmaterialet bestående av dokumentation från träffar med fokuseleverna          

analyseras i ljuset av teorin. Fokus ligger på handledarperspektivet och vi analyserar hur vi              

fungerar som handledare i syfte att utvecklas som skrivhandledare. Vi utgår ifrån frågorna:  

 

● Vilken typ av respons ger vi? Typ A, B, C eller D utifrån Tunstall & Gipps (1996) 

● På vilken textnivå rör sig responsen? 

● Hur gör vi för att stärka och stimulera elevernas självkänsla?  



3.3 Avgränsningar 

 

Eftersom den här studien består av insamlat material från handledningsträffar kan inga            

generella principer dras. Syftet med studien är att vi (uppsatsskribenterna), genom att göra ett              

nedslag i hur vi är som skrivhandledare i dag, ska reflektera och analysera över vår roll som                 

skrivhandledare. Eftersom studien är av mycket självreflexiv art är inte generaliserbarheten i            

fokus. Materialet i studien är också begränsat. En nämnvärd utveckling i vår roll som              

skrivhandledare kan inte skönjas efter en handfull träffar, istället gör vi ett nedslag i hur det                

är nu, med vissheten om att det är en livslång process. 

 

4. Resultat  
 

I det här kapitlet presenterad resultaten av studien. Kapitlen är uppbyggda enligt            

fokuseleverna men skrivhandledarens roll och agerande är i fokus. De tre frågorna i kapitel              

3.2 utgör grunderna för återgivningen av våra resultat. 

 

4.1 Fokuselev: Anna 

 

Anna är en elev i 7-9 med ryska som modersmål. Hon behärskar det svenska språket mycket                

väl och talar flytande, men redan under den första skrivhandledningsträffen framkom att hon             

själv gärna ville ha hjälp på den språkliga nivån. Samtliga skrivhandledningsträffar, totalt            

fyra stycken á 30-45 min, kretsade kring en musikvideoanalys i modersmål och litteratur.             

Därutöver såg vi på en rapport som Anna jobbat med i hälsokunskap. 

 

4.1.1 Responstyp och responsens nivå 

 

Under de två första träffarna låg språket i fokus, Anna själv hade många lexikala och               

grammatiska frågor och funderingar som vi tillsammans diskuterade. Handledare och          

fokuselev läste igenom en text som fokuseleven jobbade med, och handledaren gav respons             

på alla fyra nivåerna inom den lokala nivån. Responsen gällde ortografin såsom bortfall av              

ä-prickar och ordval (såsom användning av synonymer eller andra mer lämpliga ord för             



kontexten). Därutöver berördes syntaxen, och fokuseleven själv ställde frågor som vi           

diskuterade. Ett exempel på en fråga som fokuseleven ställde och som diskuterades var:             

“Varför är negationsordet inte efter verbet här, men före verbet här?”. Responsens nivå under              

första två träffarna låg alltså främst på den lokala nivån. Resopnstypen under de här träffarna               

kan i stort sett alltså begränsas till responstyp B där handledaren ger specifika kommentarer              

om elevens text. Emellertid var det inte frågan om en renodlad responstyp B där eleven är en                 

passiv mottagare utan förmåga att själv påverka responsen eller diskussionen om texten, för             

en stor del av responskommentarerna utgick ifrån fokuselevens egna frågor.  

 

Under de två senare skrivhandledningstillfällena skiftades fokus för diskussionerna. Och          

istället för att diskutera språkliga detaljer bedrevs istället en metadiskussion om elevens egna             

skrivande. Handledare och elev diskuterade tillsammans vilka styrkor som finns i texten och             

vilka styrkor eleven själv har som skribent. I och med det här skiftet av fokus kom responsen                 

att lyfta till en högre textnivå. Då diskussionerna tidigare hade rört sig på en mer lokal                

textnivå där ortografisk, lexikal, syntaktisk och dispositionsrelaterad respons låg i fokus,           

handlade diskussionerna i de senare tillfällena mer om innehållsrelaterad respons och om            

respons rörande skrivsituationen (se Kronholm-Cederberg 2009: 205; Hillocks 1987: 71-82 &           

Hoel 2000: 33-35). Under de två senare skrivhandledningsträffarna var responstyp D           

dominerande eftersom handledare och elev tillsammans definierade och lyfte fram styrkorna i            

texten men också hos eleven som skribent överlag. Därutöver diskuterades          

utvecklingsmöjligheter och vad eleven själv önskar utveckla i sitt skrivande i framtiden. 

 

4.1.2 Förstärkning och stimulering av självkänsla 

 

Under träffarna med fokuseleven låg en stor tyngdpunkt på att skapa en kontakt och              

förtroende. Genom att också prata om angelägenheter som inte direkt rörde skrivandet, såsom             

vädret, hur skoldagen har sett ut och andra lämpliga ämnesområden, uppstod en god kontakt              

mellan handledare och elev. När diskussionerna rörde sig på en lokal nivå lyfte handledaren              

upp vad som var välskrivet eller väluttryckt i texten, och efteråt handledningstillfället lyfte             

handldedaren fram vilka styrkor fokuseleven hade som skribent överlag.  

 



Under de två senare tillfällena befann sig diskussionerna på en mer global nivå, och en               

metadiskussion om skrivandet låg i fokus. Det här ledde till att diskussionerna lättare gick att               

styra in på skribentens egna uppfattning om sin text och om sig själv som skribent. När                

samtalet rörde sig på den globala nivån föll det sig naturligt att diskutera styrkor och               

utvecklingsmöjligheter.  

 

Handledaren berömde fokuseleven när de diskuterade en text, och de positiva kommentarerna            

gällde både texten i sig men också, och kanske framför allt, fokuselevens styrkor som              

skribent. Efter de två senare träffarna fick fokuseleven själv uttrycka sina egna styrkor och på               

det sättet träna på att själv bekräfta och förstärka sin självkänsla som skribent. Att handledare               

och fokuselev båda var överens om fokuselevens styrkor kan tänkas fungera i ett förstärkande              

syfte för eleven; när fokuseleven märker att en utomstående också har noterat samma styrkor              

i texten som eleven själv betyder det ju att det faktiskt är så. 

 

4.2 Fokuselev: Minna 

 

Minna är tvåspråkig och talar både finska och svenska hemma. Under de tre träffarna med               

Minna kom det tidigt fram att hon är en ambitiös elev som gärna delar med sig av sina tankar                   

kring sitt skrivande. De två första träffarna ägnades åt att gemensamt planera, skissa upp och               

ge respons på en analys av en musikvideo. Arbetet utgör en större helhet inom ämnet               

modersmål och litteratur på årskurs nio. Under den tredje träffen gick vi igenom             

slutprodukten och den respons som Minna hade fått från sin lärare. Under den träffen såg vi                

också på en text från ett annat ämne, nämligen en återgivning av en film i religion. 

 

4.2.1 Responstyp och responsens nivå 

 

Delvis på grund av uppgifternas art och Minnas öppna inställning till handledningen, rörde             

sig responsen främst på den övre delen av Tunstall & Gipps (1996) schema, det vill säga där                 

även deltagaren själv är aktiv. Det fanns ändå en viss variation i hur motiverad Minna               

framstod som under träffarna. Överhuvudtaget rörde sig responsen uteslutande på muntlig           

nivå, informanten fick inga skriftliga kommentarer av handledaren.  

 



En del av responsen kan kännetecknas som typ B, speciellt på den sista träffen där               

informantens intresse för texten dalat en aning efter att redan ha fått respons på texten. Vår                

handledning kändes kanske som överflödig i den situationen och samtalet blev rätt            

monologiskt. Detta är en intressant iakttagelse som kan te sig rätt typisk i skolsammanhang.              

Som skrivhandledare är utgångspunkten att en text alltid kan bearbetas vidare, vilket man             

ibland kan tjäna på att ta upp för eleven, som ofta tycker sig vara “klar” med en text när den                    

inlämnats och fått respons. I detta fall kunde handledaren ha gjort gott i att i högre grad                 

försöka motivera nyttan med skrivhandledning även när uppgiften är inlämnad. 

 

Eftersom skriftlig respons saknades, utgjorde alltså majoriteten av responsen typ D, det            

verbala var i fokus och deltagaren var aktiv. Detta speciellt inom de första träffarna, där               

handledaren var med och gav tips på hur det kunde löna sig att strukturera arbetet med                

analysen. Här var även större fokus på samtal kring skrivande i allmänhet och vilka strategier               

som fungerat bäst för Minna, för dialogens skull verkade detta vara en gynnsam situation. I               

praktiken innebär det att textsamtalet befann sig på en global nivå. 

 

4.2.2 Förstärkning och stimulering av självkänsla 

 

I stället för att gå in på alltför många detaljer på textnivå, koncentrerade sig en stor del av                  

responsen på att bygga upp Minnas självkänsla. Minnas egen bild av sig själv som skribent               

var att hon visserligen kan uttrycka sig på svenska, men att det inte direkt är något hon är bra                   

på. Som en orsak till detta förde hon fram tvåspråkigheten, även om detta i sig inte utesluter                 

att man kan vara väldigt duktig att skriva på det ena eller också på båda språken.  

 

Under tre träffar utförs inga stordåd när det gäller självförtroendet, men en viss positiv              

skillnad kunde ändå skönjas vid den sista träffen jämfört med den första. Denna slutsats              

baserar sig främst på en allmän känsla av hur Minna talade om sig själv som skribent. Som                 

följdfråga kan sedan undra vad denna utveckling berott på. En orsak kan även vara att hon                

under handledningens gång helt enkelt blivit mer van vid att tala om sina texter och sitt sätt                 

att skriva. 

 



Handledaren fokuserade på att lyfta fram det som var bra. I förbifarten togs även              

utvecklingsförslag upp, men tyngdpunkten låg ändå hela tiden på att utvecklas som skribent             

via de goda sidorna. Liksom Hattie & Timperley (2007) kom fram till, så bör det allmänna                

samtalsklimatet vara gott för att utveckling ska ha störst möjlighet att ske hos skribenten.  

 

Liksom många andra är Minna en något anspråkslös person, som har svårt att skryta på sig                

själv. Därför blev ofta interaktionen mellan handledare och informant i många fall rätt             

monologisk, som i typ B enligt Tunstall & Gipps (1996). Upprepad positiv respons, även om               

den många gånger blev rätt ensidig, verkade i detta fall ha en önskvärd effekt. 

 

4.3 Fokuselev: Kia 

 

Även gymnasiestuderande Kia var en informant med goda möjligheter till utveckling på            

grund av hennes positiva attityd till skrivandet och skolarbetet. Under de två träffarna såg vi               

på en text på ett utförligare arbete till filosofi, en essäfråga från ett tidigare              

studentexamensprov i modersmål och en kortare skrivuppgift i samhällslära. Samtliga texter           

var redan klara när handledningen ägde rum, därför var dimensionen att skapa tillsammans             

mindre framträdande i dessa fall. Med den här fokuseleven jobbade vi enligt konceptet             

responsgrupp eftersom vi var två närvarande handledare och en fokuselev. 

 

4.3.1 Responstyp och responsens nivå 

 

Inte heller för Kias del resulterade handledningen i någon skriftlig feedback på texterna som              

behandlades. Därmed kan typerna A och C enligt Tunstall & Gipps (1996) schema uteslutas.              

Responsen rörde sig på nivåerna B och D, men i jämförelse med informanterna på högstadiet               

ännu mer utpräglat på nivå D. Gällande Kia kom vi även fram till vissa skillnader mellan oss                 

som handledare, när en av oss upplevde att vi med henne rörde oss på en djupare textuell                 

nivå, medan den andra av oss upplevde att vi inte kom in lika djupt på textnivå i jämförelse                  

med de individuella skrivhandledningarna med de övriga fokuseleverna. 

 

Kanske just på grund av det faktum att vi arbetade i en responsgrupp kändes det verkligen                

som att samtalet var en dialog under båda träffarna med Kia. Vi diskuterade texterna i sig, hur                 



det kändes att skriva dem, vad som upplevdes som lätt och svårt, den ordinarie lärarens               

respons och skrivning i allmänhet. Under den första träffen då vi läste och diskuterade essän i                

filosofi rörde vi oss både på lokal textnivå och global textnivå. Vi pratade om ordval,               

synonymer och disposition vilket i princip handlar om textnivå 2-4. Ändå var det genom att               

diskutera ordval som vi kom att diskutera på den högsta textnivån, om skrivsituationen. Vi              

kom fram till att terminologin (alltså textnivå 2) som användes är mycket lämplig med tanke               

på mottagaren och kontexten (textnivå 6) och genren (textnivå 5) för uppsatsen.  

 

Endast två träffar räcker nog inte för att uttala sig om progressionen hos informanten, men               

åtminstone levde diskussionen hela tiden och det verkade som om alla parter förstod             

varandras synpunkter. 

 

4.3.2 Förstärkning och stimulering av självkänsla 

 

Samma linje fortsatte i Kias fall i form av att handledarna medvetet försökte lyfta fram det                

positiva i Kias sätt att skriva överlag och i de specifika texterna som vi fick analysera.                

Utvecklingsförslag kom automatiskt fram via diskussioner kring vad informanten upplevde          

som svårt med uppgiften och vid träffarna med Kia kom det extra tydligt fram att skribenter                

ofta själva vet vilka deras utmaningar är. Kia förde själv fram exakt de förbättringsförslag              

som handledarna hade tänkt på när de läste igenom texterna. Detta gav ytterligare bekräftelse              

på att det som handledare många gånger kan löna sig att gå försiktigt fram för att inte ta död                   

på en informants självförtroende som skribent. 

 

I jämförelse med eleverna på högstadiet var dock interaktionen när man lyfte fram positiva              

sidor mer dialogisk. Kia hade lättare för att ta emot positiv respons och även kommentera den                

från sitt eget perspektiv. Det visade sig också att en hel del av Kias utmaningar som skribent                 

med mycket små medel kunde förbättras med hjälp av större medvetenhet kring hennes goda              

sidor. Kias egen oro gällande styckeindelning visade sig till exempel till stor del vara              

obefogad på grund av hennes genomgående goda textbindning, som hon själv i sin tur kanske               

inte hade uppfattat som någon direkt styrka. Detta var ytterligare ett exempel på de positiva               

synergieffekter som kan uppstå om handledaren bara kommer ihåg att ha skribentens goda             

egenskaper som grund för interaktionen. 



5. Sammanfattande diskussion  
 

Att fungera som en språklig förebild och att handleda i skrivande är en viktig del i vardagen                 

som lärare i modersmål och litteratur. Eleverna och de studerande producerar text under             

lektionerna som läraren ska delvis hantera de färdiga texterna, men i och med den senaste               

läroplanen (Utbildningsstyrelsen 2014) ligger ännu mer tonvikt på läraren som handledare.           

Det här innebär att läraren redan under textproduktionsprocessen bör vara delaktig och finnas             

till hands för de eleverna och de studerande. Därför är det oerhört viktigt att lärare får träna                 

på att fungera som skrivhandledare och hela tiden utveckla sin egen roll och reflektera över               

sig själv som skrivhandledare - det är en process som aldrig blir färdig. 

 

I och med denna uppgift har vi åtminstone påbörjat denna process. Det vi strävade efter och                

även till stor del uppnådde (se kapitel 4) var en dialogisk interaktion mellan handledare och               

fokuselev. Det var under de stunder när båda parterna förde fram tankar som handledningen              

kändes som mest givande, det upplevde vi speciellt i responsgruppen med fokuseleven Kia             

(se avsnitt 4.3). Utmaningen ligger mycket i att förverkliga de förutsättningar som denna             

dialog bygger på. I detta syfte upplevde vi tydligt att medveten uppmuntran och förstärkning              

av elevens självkänsla definitivt är steg i rätt riktning. Som det kom fram i kapitel 4, så är                  

eleven nämligen många gånger själv medveten om sina utmaningar. En viktig insikt som             

handledare har varit att inte underskatta kunskapen hos eleven, många gånger finns det             

orsaker till att något ser ut som det gör om man bara vågar ta reda på varför. 

 

Det är även viktigt att komma ihåg att alla skrivhandledare är individuella och jobbar på olika                

sätt. Alla bör fundera över sin egen ståndpunkt som handledare och välja det sätt som man                

tror mest på. Även om grunderna för vår skrivhandledning under detta projekt har varit              

liknande, kom vi fram till att en av oss rörde sig mer textnära på den lokala nivån samtidigt                  

som diskussionerna lyfte till den globala nivån genom att gå från detalj till helhet. Den andra                

av oss fokuserade mer på kontexten för skrivsituationen och förutsättningarna för att skapa             

text, alltså en mer global nivå. Vi insåg skillnaderna i våra olika handledningsstilar efter den               

första träffen i responsgruppen där vi samtidigt fick observera varandra samtidigt som vi var              

deltagare i diskussionen. Det var en givande och lärorik upplevelse i och med att vi, på ett                 



konstruktivt sätt, fick jämföra våra stilar med varandra och därmed bli varse om olikheter och               

likheter i vårt sätt att handleda. 

 

Det som gör det svårt att dra omfattande slutsatser av denna studie är förstås att varje                

fokuselev är unik. Dessutom är både yttre och inre omständigheter varierande från fall till              

fall. De här omständigheterna är bland annat olika personers förväntningar påverkan. Fastän            

en skrivhandledning i vårt fall innefattade fokuselev och handledare, kan i vissa fall också              

föräldrars, andra lärares och handledares förväntningar påverka skrivhandledningen. Samma         

typ av handledning kan således ge olika slags resultat i olika situationer. 

 

Hur mycket har vi då själva utvecklats som handledare under resans gång? Det är såklart               

svårt att exakt sätta fingret på, men åtminstone har vi fått en en del fungerande exempel på                 

hur dialog och positiv respons kan inverka positivt på samtalsklimatet, så på så vis var valet                

av frågor att analysera lyckade. Glädjen man ser i ögonen på de som får beröm lyfter                

stämningen även för handledaren och i de stunderna är det lätt att hålla med Hörnqvist (1999:                

160) om att detta sporrar eleven att anstränga sig ytterligare. Man kan fråga sig om denna                

positiva interaktion är ett mål eller ett medel, men vår övertygelse efter detta projekt är att                

denna med fördel kan ses som bådadera. Huvudsaken är att skrivhandledaren kommer ihåg             

att förhålla sig positiv och även lyfta fram den studerandes styrkor. 

 

Med upplevelser som dessa i ryggsäcken är det helt klart enklare att gå vidare på vägen mot                 

en framtid som framgångsrika skrivhandledare. Att sammanställa denna studie tillsammans          

innebar dessutom värdefull träning i att planera, föra metadiskussion om texten, skriva och             

producera tillsammans. För att bli en framgångsrik skrivhandledare är det centralt att även             

jobba med sin egen utveckling som skribent. Vi lärde oss att samarbeta kring             

textproduktionen och insåg att skriva i par är ett effektivt verktyg och kan användas såväl av                

lärare som elever.  
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