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Denna avhandling i svenska som andraspråk handlar om skriftlig lärar-
respons för nybörjarstuderande. Lärarrespons utgör en väsentlig del 

av lärande och undervisning, vilket behandlats i flera andraspråksstudier. 
Det är emellertid fortfarande oklart för forskare och lärare hur olika typer 
av respons uppfattas av nybörjarstuderande samt huruvida de klarar av 
att relatera responsen till den egna språkutvecklingen. Liivi Jakobson be-
handlar i sin avhandling dessa aspekter och försöker utifrån ett perspektiv 
som inkluderar både helhet och delkategorier att skapa en modell för att 
undersöka hur olika dimensioner av respons värderas av studerande och 
lärare.

Avhandlingen visar att andraspråksstuderande tar lärarresponsen på all-
var. De förväntar sig, önskar och uppskattar allsidig respons på sina texter. 
De anser att respons är värdefull och reagerar positivt på flera typer av 
respons. Det visar sig också att nybörjare ser respons på språklig korrekt-
het som viktigast, levererad både i form av specifikt beröm och specifik 
kritik. Lärare prioriterar respons i form av förslag, men det finns skillnader 
i värderingar mellan olika lärare, vilket visar på responsens komplexitet. 
Avhandlingen betonar att det är viktigt med en god dialog mellan lärare 
och studerande som kan skapa en ny och bättre förståelse av respons.
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