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Dialog och responsmodellen

Skrivandet ses som en interaktiv process
Studenter ingår i responsgrupper med syfte 
att återkommande läsa och diskutera 
varandras texter.

Det öppnar upp för ett samarbete kring texter
Studenter tränas i att se skrivandet som en 
process och att läsa andras texter kritiskt.



Bakhtin menar att…
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skribent                                                                  läsaren

….förståelse av textens budskap skapas i 
samspelet mellan skribent och läsare. 



Det innebär att….
Skrivandet ses som en interaktiv process 

inte bara överföring av ett budskap.

det finns spår av många röster i texten

Skribenten är med i samtalet, representerad av sin text
se skribenten bakom texten

Det öppnas upp för ett samarbete kring tolkning av skribentens 
budskap

flera tolkningar kan ge djupare förståelse

Förståelsen gör avtryck i framtida texter
hur budskapet lever vidare i dina och andras texter
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Modell för dialog och respons i flera steg 
BL

Å Tolka uppgift,
dialog GR

Ö
N Innehåll, 

tankar,
idéer.

RÖ
D Fokus, 

form,
sammanhang

SV
AR

T Begrepp, 
formalia,
syfte,
metod



BLÅ nivå
Muntlig dialog

GRÖN nivå
Tanke

Förberedelse:
Läs och tolka uppgiften.

Förberedelse:
Läs texten med tanke på 
dess innehåll. 
Fundera över idéernas 
bärkraft och potential i 
relation till syfte.
Jämför hur innehållet 
knyter an till kurslitteratur 
och hur de förhåller sig till 
källorna.

Frågor att resonera om:
Vad är det för typ av uppgift 
som efterfrågas? 
Vilka språkhandlingar behövs 
(t.ex. argumentera, 
analysera, definiera, 
undersöka, redogöra)

Frågor att resonera om:
Är syftet relevant? 
Vad vill författaren
förmedla?
Finns kopplingar till annan 
litteratur?
Går det att skilja på egna 
och andras tankar?
Referenshantering 



RÖD nivå
Tidigt – sent utkast

SVART nivå
Sista utkast

Förberedelse:
Läs texten med tanke på 
dess form och 
sammanhang.
Fundera över textens syfte 
och balans mellan textens 
olika delar.
Relation till kurslitteratur.

Förberedelse:
Läs texten med tanke på 
termer, begrepp och 
formalia.
Fundera över om syftet 
besvaras och om 
metoden är relevant för 
syftet.

Frågor att resonera om:
Hur är texten anpassad
i relation till vald
genre? 
Är syftet tydligt i relation till 
innehållet? 
Hänger textens delar 
samman på ett 
vetenskapligt sätt? 

Frågor att resonera om:
Är använda begrepp 
koncisa? 
Är det tydligt hur texten 
svarar mot uppgiftens 
mål?
Referenshantering



Arbetsgång inför och under ett seminarium
• Studenten har ansvar för att dela sin text i responsgruppen minst en 

vecka i förväg 

• Studenten bestämmer vilken nivå (färg) texten har och därmed 
vilken nivå responsen ska ligga på och kan därutöver specificera 
egna frågor

• Deltagarna ger skriftlig respons till respektive författare i gruppen
• Författaren bearbetar responsen och väljer ut vad (av 

kommentarerna) som ska diskuteras på seminariet
• Författaren leder diskussionen om sin text under seminariet
• Alla hjälps åt att ge positiv förstärkning (bekräftelse) samt 

konstruktiv kritik (utmaning) vid seminariet



Kurs 1
Erfarenheter av 
grupphandledning

Kurs 2 och 3
Respons på
texter

Kurs 4: Respons på 
Pm till examensarbete

Examensarbete

Respons på
helt manus



• Författaren har fått synpunkter innan och väljer 
själv vad som ska diskuteras,

• Författaren mer öppen för diskussion än försvar av 
texten

• Ökad integration inom gruppen
• Diskussionen får en jämnare nivå

Alla är väl 
förberedda inför ett 
seminarium genom 

att ha läst texten

• Utveckling av kollegiala samtal
• Tillfällen till att öva argumentation samt att ge och 

ta kritik på egna texter
• Allas kompetens nyttjas
• Möjligheter att hitta gemensamma 

referenspunkter

Alla tar del av 
varandras texter 
och utveckling i 

skrivandet

Erfarenheter av att använda dialog och 
responsmodellen i

seminarier med studenter
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Att diskutera 

• Reflektioner kring det presenterade responsarbetet

• Finns liknande erfarenheter från andra program?

• Övriga kommentarer?
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Teoretiska utgångspunkter

• Bakhtin (1981) utvidgat dialogbegrepp (all förståelse är aktiv och social –
att människor hittar mening tillsammans)

• Vygotskij (2001) språk och interaktion en delad lärandeprocess 
potentialen i förståelse och agerande (zpd) deltagarna är aktörer i 
kunskapsutvecklingen inom ramen för de sociokulturella möjligheter (bistå 
andras lärande genom scaffolding)

• Dysthe (2003) samband och balans mellan individ och grupp samt mellan 
individualisering och samarbetsformer för lärande, där personligt 
ansvarstagande blir ett led i att uppnå ett gemensamt mål

• Handal (1999) ’kritisk vän’



Dialogiska utgångspunkter

• En nordisk tradition av vuxnas lärande (studiecirkel) som vilar på 
en demokratisk grund

• Alla kommer till tals
• Lyssna och läsa
• Stärka deltagares självuppfattning och självtillit

• Alla bidrar med viktiga synpunkter som gruppen kan dra nytta av
• Deltagarorienterat arbetssätt

• Gemensam kunskapsbildning eftersträvas


