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Abstract 
The aim of this study is to investigate what interpersonal relationships are constructed 

when a teacher comments on students’ texts. The investigation is based on 201 

comments from one teacher and are analysed with a qualitative and a quantitative 

method. The theoretical frame of the investigation is founded on functional grammar 

and interpersonal perspectives, using the categories address, directions, praise, caution, 

and additions. The results show that directions are the most common feature of 

interpersonal perspectives found in the teacher’s comments. The second most common 

category is additions, constituting of confirmations, corrections and help in the teacher’s 

comments. Furthermore, two equally detected categories in the investigation are adress 

and praise that are detected 53 times each. The least detected category is caution.  
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1 Inledning 
En mängd forskning har gjorts om mänskliga relationer med fokus på lärar-

elevrelationen och dess essentiella position i skolan (Lilja 2013; Aspelin 1999; Aspelin 

2015). Skolans utformning och undervisning handlar ytterst om möten mellan 

människor som befinner sig där, och en av de mest avgörande delarna i 

skolverksamheten är att läraren kan skapa en nära och varm relation till varje elev (SOU 

2008:215–216). Relationer mellan elever, men även mellan lärare och elev, kan sägas 

lägga en grund för hur eleven utvecklas samt vilket förtroende eleven utvecklar för 

läraren, och i förlängningen för ämnet (Aspelin 2015; 2013). Läraren har det största 

ansvaret för dessa relationer, vilket innebär att det är nödvändigt för lärare att kunna 

bygga goda relationer. Ett förtroende skapas för läraren och relationen om läraren är 

engagerad i elevens kunskapsutveckling och tar ansvar för den (Aspelin 2017).  

Den svenska skolan syftar till att utveckla kunskaper hos eleven samt att förbereda 

för vuxenlivet i det demokratiska samhället. I denna utveckling bör relationsarbete, 

trygghet och genuina möten ha en given plats. Dessa grundläggande aspekter riskerar 

dock att åsidosättas till förmån för ämneskunskaper, betygssättning och bedömning – 

trots att de båda delarna bör gå hand i hand, vilket förtydligas i utdraget ur läroplanen 

för grundskolan nedan: 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga 

personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare. (Skolverket 2011)  

I denna process är det dock eleverna som blir drabbade av ett ensidigt fokus, eftersom 

den avsevärda mängd tid som varje elev spenderar i skolan bör präglas av något annat 

än endast ämnesstoff och kunskapskrav. 

Forskning har gjorts som fokuserar på lärarens återkoppling till elever (Hattie & 

Timperley 2007; Johansson 2018), som en betydande del i kunskapsutvecklingen. 

Hattie & Timperley (2007) beskriver återkoppling som en av de mest inflytelserika 

aspekterna för lärande. Återkopplingen följer prestationen och ger ny information och 

nya perspektiv till eleven. Denna återkoppling bör syfta till att fylla det tomrum som 

finns mellan nuvarande kunskap och aktuella kunskapsmål. Återkopplingen som ges 

kan sedan bli accepterad, modifierad eller avvisad av eleven (Hattie & Timperley 

2007:82).  
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Svenskdidaktisk forskning fokuserar bland annat på hur lärare kommenterar 

elevtexter och huruvida återkopplingen bidrar till fortsatt skrivutveckling (Bergh 

Nestlog 2014; Bergman-Claeson 2003). Enligt systematisk funktionell grammatik har 

texter tre metafunktioner: interpersonell, ideationell och textuell. Den interpersonella 

funktionen fokuserar på meningsskapandet mellan människor, det ideationella på 

erfarenheterna vi får och det textuella på sortering av information av olika slag 

(Bergman & Karlsson 2013). Dessa metafunktioner påverkar kommunikationen mellan 

skribent och läsare på olika sätt (Bergh Nestlog 2014:220), tillsammans med modalitet 

som kan kopplas till den interpersonella metafunktionen. I lärares återkoppling kan 

modalitet användas för att nyansera lärarens kommentarer och kommunikationen mellan 

lärare och elev. Modalitet fungerar alltså som ett verktyg för att förhålla sig till text och 

visa på olika förhållningssätt till det som kommenteras. 

I det sammanhang då skribenten är elev och läraren är läsaren uppstår dock en 

asymmetrisk kommunikation, eftersom deltagarna har olika maktpositioner och därmed 

olika förutsättningar i sammanhanget. Elevens prestation blir granskad av läraren som 

kunskapsinnehavare som kommenterar texten och bedömer den med syftet att minska 

tomrummet mellan nuvarande och önskat kunskapsläge (Lundahl 2011). I denna studie 

kombineras det sociala perspektivet på lärar-elevrelationen med textanalys med 

utgångspunkt i funktionell grammatik och den interpersonella metafunktionen genom 

att den funktionella grammatiken används som ett verktyg i konstruktionen av lärar-

elev-relationen. Denna kombination saknas i det svenskdidaktiska forskningsläget och 

studien ämnar därför att fylla denna kunskapslucka.  

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med den här studien är att studera hur interpersonella relationer tar sig uttryck i 

en lärares elevtextkommentarer i svenskämnet på högstadiet. Frågeställningen som 

studien besvarar är: 

• Vilka interpersonella relationer till eleven konstrueras i lärarens 

textkommentarer? 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt beskrivs studiens bakgrund i ett språkvetenskapligt perspektiv och ett 

relationellt perspektiv. Vidare beskrivs studiens teoretiska utgångspunkter. 
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2.1  Språkvetenskaplig forskning 

Förmågan att skriva är ett betydelsefullt redskap för internalisering, men också för 

förmedling av kunskaper. Skrivförmågan påverkar också elevers kognitiva, emotionella 

och sociala förmågor (Strömquist 2007:15). För en fortlöpande skrivutveckling är det av 

stor vikt att elever får möjlighet att reflektera över sitt skrivande med svenskläraren som 

stöd (Molloy 2008). I denna process kan lärarens feedback sägas vara kärnan för fortsatt 

utveckling. Genom feedback kan eleven vägledas från den nuvarande kunskapsnivån till 

önskad nivå (Lundahl 2011:127). Denna typ av feedback, då eleven vägleds framåt med 

stöd i sin kunskapsutveckling benämns även som formativ återkoppling eller formativ 

bedömning (Hult & Olofsson 2011; Lundahl 2011). Återkopplingen ska ge eleven 

förståelse för hur mål kan nås genom till exempel förslag på nya tankemodeller och nya 

strategier som kan motverka att eleven begår samma misstag igen (Lundahl 2011:127).  

Effektiv feedback besvarar tre frågor: Vart är jag på väg? Hur gör jag? Och Vad är 

nästa steg? (Hattie & Timperley 2007:86). Dessa frågor är kopplade till begreppen feed 

up, feed back and feed forward. Feed up handlar om att sätta upp mål som ger eleven 

motivation att fullfölja. Målet bör vara specifikt snarare än generellt för att gynna 

elevens arbete och fortsatta skrivutveckling, samt att tydligare feedback då kan ges 

(Hattie & Timperley 2007:87). Feed back innebär att eleven får information kopplad till 

en specifik uppgift eller ett mål av någon med mer kunskap än skribenten själv. Denna 

information blir funktionell om den innefattar och belyser elevens utveckling sedan 

tidigare samt vägledning för vidare utveckling. Det tredje och sista begreppet som 

Hattie och Timperley (2007) redogör för är feed forward. Informationen som besvarar 

om vad som är nästa steg bör leda till större möjligheter för inlärning såsom utmaningar, 

insikt i det egna lärandet, fler arbetsstrategier och förtydligad information om 

kunskapsläget. 

Ytterligare en modell som belyser inlärningens olika delmoment är 

transaktionscirkeln (Bergh Nestlog 2014:219). Transaktionscirkeln består av olika 

kunskapstransformerande aktioner och syftar till att belysa ett pågående 

meningsskapande som sker i sociala sammanhang genom skrift och tal, men även 

genom läsning och lyssnande. Elever skapar alltså mening i text då de arbetar med 

texten och agerar utifrån den. Detta kan göras till exempel genom en muntlig dialog 

eller vid korrigering av texten efter lärares återkoppling. Lärare och elever rör sig alltså 

ständigt i transaktionscirkeln då texter skrivs, kommentarer ges och texter revideras.  
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Figur 1. Transaktionscirkeln – meningsskapande i text och praktik (Bergh Nestlog 2014:219) 

Begreppen skriftpraktik och skrifthändelser är begrepp relevanta, dels för Hattie och 

Timperleys teori, dels i transaktionscirkeln. I skriftpraktiken finns sociala förväntningar 

kopplade till specifika situationer, som till exempel lärares elevtextkommentarer. 

Skriftpraktiken i sig byggs upp av olika skrifthändelser, vilka i sin tur består av olika 

skriftliga aktiviteter som är kopplade till den skrivna texten (Berg Nestlog 2014:222). 

Skrifthändelser kan alltså ses som den innersta kärnan av skrivande som existerar i 

kunskapstransformerande aktioner såväl som i feed up, feed back och feed forward. Det 

är skrifthändelserna som är utgångspunkten för all skrivinlärning och som sedan 

kopplas till skriftpraktiken.  

Begreppen skriftpraktik och skrifthändelser kan vidare kopplas till frågan om 

produkt eller process i skrivandet (Bergman-Claeson 2003:19-20). Det 

produktorienterade skrivandet benämns även som traditionellt skrivande och är ett 

lärarcentrerat tillvägagångssätt. I det produktorienterade skrivandet är det läraren som 

läser, kommenterar och betygsätter elevers texter. Eleven skriver texten för och till 

läraren, följt av att läraren endast kommenterar själva slutprodukten av texten. De 

senaste decennierna har skrivundervisningen i Sverige dock förändrats och blivit mer 

processorienterad. Detta fenomen innebär att eleven snarare än läraren står i centrum i 

skriftpraktiken och är delaktig i läsning, bearbetning och återkoppling. Eleverna skriver 

nu även med andra elever som mottagare och bearbetar ofta sin text i flera versioner. En 

av grundtankarna för processkrivande är att eleven utvecklar sitt skrivande då hen får 

gensvar i skrivprocessen, både av lärare och av andra elever (ibid). Denna tanke går att 

koppla till det meningsskapande som sker genom bland annat skrift, och som sedan 

leder till kunskapstransformerande aktioner (Berg Nestlog 2014:219).  

Norberg Brorsson (2007) har i en studie delat in lärares elevtextkommentarer i de 

fyra kategorierna kommunikativt orienterade, texttypsorienterade, skolnormsorienterade 

samt språknormsorienterade kommentarer. Den förstnämnda kategorin består av 

kommentarer som behandlar texten som helhet samt den information som ges i texten. 
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Kommentarer av det texttypsorienterade slaget består av genrefokus utifrån olika 

texttyper. De skolnormsorienterade kommentarerna behandlar de regler som finns för 

skrivandet i skolsituationen, vilket kan vara både uttalade och outtalade regler. Slutligen 

finns de språknormsorienterade kommentarerna, vilka fokuserar på språket och dess 

form.  

Wirdenäs (2013) har i en studie utgått från att det språkliga samspelet mellan 

lärare och elev ger möjlighet att studera elevernas lärande och kommer fram till att 

lärarens språkliga val är av stor vikt, både i tal och skrift. Lärarens undervisningsplan 

samt undervisningsstil påverkar huruvida eleverna kan uppnå de av läraren uppsatta 

målen. I planeringen bör lämpligt stöd förberedas till eleverna som de kommer att 

behöva under skrivarbetets gång. Wirdenäs talar även i sin studie om makronivå som 

klassrumssammanhanget som helhet respektive mikronivå som är lärarens enskilda, 

konkreta aktioner i det större sammanhanget (2013:60). Interaktionen kan alltså, genom 

analys på mikronivån, studeras i detalj. Perceptionen av makro- respektive mikronivå 

kan även appliceras på denna studie. Framför allt studeras mikronivån genom 

undersökning av detaljer i lärarens kommunikation med sina elever, men samtliga 

detaljer på mikronivå är del av den helhet som makronivån utgör i sammanhanget. Inom 

det socialpsykologiska området finner vi ett till detta näraliggande begrepp, nämligen 

det mikrosociologiska (Aspelin 2017). I ytskiktet av undervisningen agerar människor 

medvetet och försöker påverka de intryck de gör på andra människor. I det 

underliggande skiktet, å andra sidan, sker en helt annan interaktion. Där uttrycker sig 

det oreflekterade och den mer eller mindre osynliga kommunikationen. De små delarna 

av social interaktion förhåller sig till den större helhet som de befinner sig i (Aspelin 

2017:15), och denna premiss är av stor relevans i min studie. Små beståndsdelar av 

interaktion går att finna i en lärares textkommentarer som ingår i den större helheten. 

Dessa delar kan förmedla information om hur lärare och elever samspelar och förhåller 

sig både till varandra, till skolans kunskapsmål och till skolans omsorgsmål. 

2.2 Lärare- och elevrelationen 

Tillsammans med en språkvetenskaplig utgångspunkt fokuserar denna studie även på 

relationerna i undervisning som de framkommer i lärarkommentarerna. Relationell 

pedagogik är ett begrepp som syftar till att beskriva det som sker mellan människor i 

undervisningssammanhang (Aspelin 2013). Den relationella pedagogiken tar sig uttryck 

i genuina och personliga möten som är oplanerade och ibland även omärkbara (ibid). En 
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överensstämmande utgångspunkt framträder i antologin No education without relation 

(Bingham & Sidorkin 2004:1) där fokus ligger på hur relationell pedagogik som 

begrepp och verktyg kan användas inom utbildning som en slags helhetssyn, snarare än 

att fokusera på olika detaljer (2004:1). All utbildning handlar om människor som möts 

för att lära. Att skolor är utformade som de är syftar inte främst till att samla kunskap 

och utveckla förmågor – skolan syftar till att föra människor samman för att lära 

tillsammans (2004:5). Det mänskliga jaget existerar inte utan relationerna den skapas 

genom, eftersom det inte är människan som har en relation utan relationen som gör 

människan (Bingham & Sidorkin 2004:7). Vidare beskrivs kunskap utifrån ett 

relationellt perspektiv – inte som någonting en människa har eller skaffar sig, utan även 

kunskap är relationer som elever behöver delta i och möta (ibid s.7). 

Begreppet relationell innebär att det existerar mer än en sida av något. Den 

relationella pedagogiken existerar i flera perspektiv och kan endast förstås utifrån flera 

aspekter. Undervisningen utgörs sammantaget av elevers erfarenheter, gruppens 

relationer samt undervisningens utformning. Ett överensstämmande perspektiv på lärar-

elev relationen intar Noddings i en artikel om omsorgsfulla relationer i skolan (2005). 

Hon skriver att omsorgsfulla och goda relationer mellan lärare och elev endast kan 

upptäckas genom att studera saken från flera olika perspektiv. Att en elev gör vad 

läraren säger behöver inte innebär att en god relation existerar, utan kan också vara 

drivet av lärarens auktoritet. I ett sådant fall kommer eleven endast göra vad hen är 

tillsagd under tiden som läraren finns i närheten och bevakar eleven. Om eleven gör vad 

läraren säger för att undvika en konflikt, och läraren uppmanar eleven att göra något 

eftersom det står skrivet i en kursplan eller lärobok har inte ett relationsskapande möte 

uppstått (ibid). Det omsorgsfulla mötet och relationen börjar utvecklas när läraren 

lägger medveten energi på att elevens behov och viljor ska bli uppfyllda på bästa sätt 

(Nodding 2005). Detta behöver inte innebära att elevens vilja alltid blir uppfylld, men 

läraren behöver ta hänsyn till elevens önskan och besvara den på ett i sammanhanget 

positivt sätt. När eleven sedan upptäcker lärarens uttryck för omsorg kommer eleven ge 

ett gensvar som signalerar att ett omsorgsfullt möte har ägt rum (Nodding 2005).  

Även Skolverket har uppmärksammat att lärares relationskompetens är av stor 

vikt för samspelet mellan lärare och elever. Elevers engagemang i skolan beskrivs som 

starkt sammankopplad med relationen mellan lärare och elev (Skolverket 2018). För 

lärare räcker det inte att ha kunskap i sina ämnen, utan andra förmågor är desto viktigare 

– som att skapa motivation och engagemang hos eleverna. Alltså måste en bra lärare bry 



 

 7 

sig om sina elever både som elever och som personer. Utifrån detta dras slutsatsen att 

det är av stor vikt att läraren lyssnar på sina elever. Slutligen berörs även tillhörighet, 

eftersom elever anser att det utgör en av de avgörande aspekterna för deras engagemang 

i skolan (Skolverket 2018, Andersson 2017).  

Skolan och varje lärare har två huvuduppgifter – att förmedla kunskap och 

ansvara för social omsorg (Aspelin 2017:64). Dessa två uppgifters förhållande till 

varandra är dock något otydligt, trots att läraren ska vägleda eleverna mot både 

kunskapsmålen och omsorgsmålen. Det som ryms inom omsorgsmålen är kulturella 

värden i form av socialt ansvar, omsorg, medkänsla och respekt. Ogden (1993) menar 

att avvägningar behöver göras inom skolans arbete vad gäller de olika målen (s.17). Han 

förespråkar ett arbete för en skola som står på en socialt trygg grund men som även har 

fokus på kunskapsutveckling. I denna skola står trygga läromiljöer alltså högt på 

prioriteringslistan (ibid). Ogden beskriver även den elevorienterade läraren – en lärare 

som anpassar undervisning efter eleven samtidigt som hen tar hänsyn till sociala mål. 

Den elevorienterade läraren tänker utifrån elevens perspektiv, både vad gäller 

undervisningsstoff och omsorgsmål (1993:19). Denna typ av lärare som är intresserad 

av elevernas sociala sammanhang arbetar även för att varje elev ska känna tillhörighet i 

skolan samt känna omsorg från lärarens sida. Ett av de många tillfällen då detta sker är i 

lärares kommentarer på elevers texter. 

2.3 Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten för min studie utgörs av den funktionella grammatiken. 

Att analysera text ur en grammatisk synvinkel med fokus på betydelsen mellan parterna 

är av stor relevans vid arbete med elevtexter och lärares kommentarer. Den funktionella 

grammatiken kan användas som en språkmodell för att förstå en texts funktion och 

betydelse i sammanhanget. Språkmodellen används i detta avseende för att analysera 

grammatikens funktion, snarare än att hitta fel (Holmberg & Karlsson 2013:10–12). 

Grammatiken behandlas i detta avseende som ett betydelseskapande redskap och kan 

därför även placeras i relation till faktorer i samhället – som till exempel makt. 

Grammatik som är betydelsebaserad förklarar något om mänsklig tillvaro och samvaro 

(ibid).  

Inom den funktionella grammatiken används tre metafunktioner för att beskriva 

vad människor gör med språket och hur vi gör det. Den första metafunktionen benämns 

den interpersonella och handlar om att människor söker kontakt med andra människor 
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och sedan förhåller oss till dem. Den andra funktionen är den ideationella, och utgörs av 

beskrivningar av erfarenheter vi får av olika sammanhang. Den tredje metafunktionen är 

den textuella som innebär att människan ordnar och sorterar information för att skapa 

samband mellan olika delar (Holmberg & Karlsson 2013:18). I min studie fokuserar jag 

på det interpersonella perspektivet för att analysera den mellanmänskliga 

kommunikationen då en lärare kommenterar elevers texter.  

Den interpersonella metafunktionen innebär att språket verkar för att skapa 

relationer mellan människor. Användning av språk i tal eller skrift kan betraktas som ett 

spel, där varje aktion skapar nya möjligheter eller förutsättningar för fortsatt 

kommunikation. Språket tillhandahåller möjligheter att till exempel engagera sig, 

reagera och agera. Den interpersonella kommunikationen består alltså av 

språkhandlingar. En förutsättning för att kommunikationen ska fungera är tidigare 

gemensam språklig erfarenhet, vilket innebär att parterna kan förstå och tolka 

språkhandlingarna på någorlunda liknande vis. Om en gemensam förståelse av 

språkhandlingarna finns kan människor ge varandra den respons som förväntas, det vill 

säga att en person agerar eller svarar på en språkhandling.  

Den interpersonella betydelsen kan identifieras genom antingen information eller 

aktion. 

 Detta kan även beskrivas som språkets utbyten – utbyte av information via rena 

språkhandlingar, eller utbyte av tjänster, då språkhandlingar och fysiska handlingar 

sammanfaller. I dessa utbyten existerar två talarroller i form av givande och krävande. 

Den krävande kan efterfråga tjänster från den givande genom uppmaningar, eller 

efterfråga information genom en fråga. Rollerna kan dock skifta genom att den 

krävande blir givande genom att ge information till den andra parten, till exempel 

genom ett påstående. I detta samspel av givande och krävande kommer responsen in i 

bilden då parterna tack vare en gemensam språklig förståelse kan ge svar på 

informationen eller tjänsterna (Holmberg & Karlsson 2013:30-35).  

En interpersonell analys innebär att textens kontext undersöks och förstås genom 

dess språkhandlingar. Analysen kan sedan ge information om kontextens kvalitéer, så 

som distans respektive närhet mellan parterna i samspelet. Modalitet, alltså med vilken 

säkerhet eller bestämdhet något uttrycks, är även av vikt i denna analys. 

Kommunikation präglad av distans innehåller ett högt antal påståenden och lite 

modalitet, medan kommunikation präglad av närhet innehåller varierade 

språkhandlingar som i högre grad uttrycker en interpersonell betydelse genom 
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användning av modalitet och tilltal med personliga pronomen. Det är den senare formen 

av kommunikation som ger en högre grad av respons och som leder kommunikationen 

vidare (Holmberg & Karlsson 2013:70).  

3 Metod och material 
I detta kapitel beskrivs undersökningens metod, analysverktyg och material tillsammans 

med dess etiska överväganden. Slutligen beskrivs även kritiska synpunkter på metod 

och material.  

3.1 Metod 

Frågeställningen besvaras genom både en kvantitativ och en kvalitativ analys av ett 

antal elevtextkommentarer. Kommentarerna analyserades ur ett interpersonellt 

perspektiv och kategoriserade. Elevtexterna med kommentarer numrerades först och 

lades in i en databas där en sortering sedan gjordes utifrån kategorierna tilltal, 

ansvisningar, beröm, försiktighet, tillägg samt övrigt. Genom sorteringen i olika 

kategorier gjordes en kvalitativ analys, eftersom kommentarer av olika slag klassificeras 

utifrån olika relationella perspektiv. Den kvantitativa analysen utfördes genom en 

kvantifiering av antal kommentarer i respektive kategori. I analysen ingick endast 

kommentarer i form av fraser eller uppmaningar, medan understrykningar eller andra 

korrekturtecken som fokuserar på form räknades bort.  

3.2 Analysverktyg 

Kategorierna som används i den interpersonella analysen av elevtextkommentarerna är 

tilltal, anvisningar, beröm, försiktighet och tillägg. Denna studie har huvudsakligen sin 

utgångspunkt i den funktionella grammatiken (Holmberg & Karlsson 2013), men ett 

antal justeringar har sedan gjorts för anpassning till just denna studie och dess syfte. 

Den grammatiska kategorin modalitet kan på olika sätt användas och finnas inom 

respektive kategori. I analysen undersöks hur närhet respektive distans skapas inom de 

olika kategorierna.  

• Kategorin tilltal innefattar de tilltal i kommentarer som innehåller namn på 

elever, lärarens underskrift samt personliga pronomen som exempelvis >jag, vi, 

hon<.  
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• Kategorin anvisningar innefattar i denna analys uppmaningar, frågor samt 

vägledning i lärares kommentarer. Exempel på uppmaningar skulle kunna vara 

>skriv mer här< eller >läs instruktionerna igen!<. Exempel på frågor i en 

lärares kommentarer kan vara >vad menar du här?< eller >hur vet du detta?<. 

Underkategorin, vägledning, tar inte sin utgångspunkt i den funktionella 

grammatik som beskrivs av Holmberg och Karlsson (2013) utan har adderats till 

kategorin anvisningar i min studie för att komplettera analysverktyget. 

Vägledningar är en vagare form av anvisningar som inte per definition varken är 

en uppmaning eller en fråga. Ett exempel på hur en vägledning kan se ut är >det 

kommer senare!<.  

• Kategorin beröm innefattar både interjektioner och symboler. Beröm kan 

uttryckas genom interjektioner i ord eller fraser som >bra!< och symboler i 

detta sammanhang kan vara en glad smiley eller en stjärna. 

• Kategorin försiktighet inrymmer kringgående formuleringar, garderingar och 

smileys. De smileys som innefattas i denna kategori används alltså på ett 

annorlunda sätt än i kategorin beröm som beskrevs ovan. I kategorin försiktighet 

kan en glad smiley istället användas för att ta udden av exempelvis en 

uppmaning eller en korrigering. Exempel på en kringgående formulering är 

>kolla gärna igenom din text igen<, där adverbet gärna skapar försiktigheten i 

kommentaren.  

• Kategorin tillägg har adderats till denna studie av interpersonella perspektiv på 

en lärarens elevtextkommentarer. Vanligt inom funktionell grammatik är att man 

analyserar kategorin förstärkningar, vilken innefattar värdeord av olika slag. 

Analysverktyget som här beskrivs är dock anpassat efter studien i fråga, och då 

har förstärkningar som kategori valts bort och ersätts av tillägg. Bekräftelse, 

rättelse och hjälp är tre indelningar av kategorin. Bekräftelse i detta 

sammanhang är inte likvärdig med kategorin beröm som har ett upphöjande 

syfte. Bekräftelse i kategorin tillägg syftar till att beskriva lärarens godkännande 

eller notis om att något är läst och accepterat, genom exempelvis kommentarer 

som >ja< eller >okej<. Rättelse samt hjälp som kommentar kan se se ut som 

följande kommentar: >stavningen<. Denna kommentar är varken en uppmaning 

eller en fråga, trots att de är snarlikt besläktade, utan kan snarare beskrivas som 

hjälp i rätt riktning av läraren.  
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3.3 Material 

Materialet som användes i undersökningen består av 31 elevtexter med totalt 201 

handskrivna kommentarer från en svensklärare på högstadiet. Texterna är inte 

betygsatta utan endast kommenterade med olika slag av återkoppling. Samtliga 

elevtexter anonymiserades eftersom skribenterna inte står i fokus för undersökningen 

utan lärarens elevtextkommentarer. Läraren i fråga är utbildad ämneslärare i svenska 

och engelska och har varit verksam i 14 år. Sedan höstterminen 2017 arbetar läraren 

dock som rektor på en mindre skola i sydöstra Sverige. Elevtexterna och dess 

kommentarer gjordes under vårterminen 2017 på samma skola. Materialet består av två 

olika uppgifter som är skrivna i två olika årskurser. Totalt nitton av elevtexterna är en 

filmanalys av Döda poeters sällskap som är gjorda i en årskurs 9. De resterande 12 

texterna är en läslogg av ungdomsklassikern Robinson Crusoe och är skrivna av en 

årskurs 7.  

3.4 Forskningsetiska principer 

För att undersökningen skulle uppfylla det grundläggande individskyddet inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har de fyra huvudkraven (Vetenskapsrådet 

2018) efterföljts i studien. Information lämnades till medverkande part om 

undersökningens syfte, den medverkandes del i undersökningen samt att deltagandet är 

frivilligt och kan avbrytas av deltagaren. Samtycke inhämtades sedan från deltagaren 

via ett skriftligt formulär med information om individskyddet. Vidare har 

konfidentialitetskravet uppfyllts i denna undersökning då uppgifter om medverkande är 

mycket begränsade, samt att material och information från medverkande förvaras på 

säker plats. Slutligen har nyttjandekravet även efterföljts i studien eftersom materialet 

endast använts i studien i fråga (Vetenskapsrådet 2018).  

3.5 Metodkritik 

Metoden som har använts i denna studie ger inga resultat som är generellt applicerbara, 

utan är att betrakta som en fallstudie. Studien syftade till att undersöka en lärares 

kommentarer på 31 elevtexter utifrån ett interpersonellt perspektiv, och kan därför 

endast ge information om den enskilde lärarens textkommentarer och interpersonell 

praktik i sig. Resultaten i denna studie kan alltså inte generaliseras eller appliceras på 

svensklärares textkommentarer över lag i Sverige eller andra delar av världen.  
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Ett kritiskt perspektiv på undersökningen är att analysen av interpersonella 

perspektiv endast görs på skrivna texter. Funktionell grammatik kan visserligen 

appliceras på både skriven och talad text, men den mer naturliga utgångspunkten är att 

analysera det talade eftersom funktioner i språket blir tydligare genom direkt 

kommunikation. Vidare undersöker jag i denna studie endast ena parten i 

sammanhanget – läraren – vilket ytterligare förstorar problematiken med att identifiera 

olika funktioner i språket, eftersom kommunikationen är ensidig. Intressant är dock att i 

en av elevtexterna har läraren fått svar på en av sina kommentarer av eleven i fråga. 

Detta bidrar, om än mycket begränsat, till en mindre ensidig analys av det 

interpersonella perspektivet. Studier av lärares textkommentarer ur ett interpersonellt 

perspektiv är dock relevant eftersom detta saknas i det nuvarande forskningsläget.  

4 Resultat 
I kapitel 4 presenteras undersökningens resultat. 

4.1 Översikt 

Tilltal Anvisningar Beröm Försiktighet Tillägg 

Namn: 3 Uppmaningar: 39 Interjektioner: 31 Kringgående: 15 Bekräftelse: 38 

Personliga 
pronomen: 34 

Frågor: 33 Symboler: 12 Symboler: 15 Rättelse: 17 

Lärares signatur: 
16 

Vägledning: 17 Positiv 
förstärkning: 10 

 Hjälp: 13 

53 89 53 30 68 

Tabell 1. Översikt över resultatet för samtliga kategorier i undersökningen 

I Tabell 1 presenteras antalet förekomster av samtliga kategorier i lärarens 

kommentarer. Den vanligast förekommande kategorin är anvisningar vilket har 

identifierats 89 gånger i de 31 texterna. Kategorin med flest antal förekomster efter 

anvisningar är tillägg med 68 förekomster bland lärarens kommentarer. Att tillägg är så 

vanligt förekommande i lärarens kommentarer är inte helt oväntat, eftersom den 

vanligaste kommentaren till texterna är ”Ok!”, vilket räknas som en bekräftelse och 

därför adderas till kategorin tillägg. Tilltal och beröm är de tredje mest förekommande 

kategorierna med sina 53 belägg vardera. I tilltalskategorin har dock även lärarens 

signatur räknats in eftersom detta är ett namn – trots att det inte är ett tilltal av en elev. 

Kategorin försiktighet är en av de mindre kategorierna med 30 förekomster i texterna 
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och den minsta kategorin i undersökningen är övrigt med sex förekomster i lärarens 

kommentarer. Ett flertal av lärarens kommentarer har placerats i mer än en kategori, 

eftersom kommentarer ofta består av olika delar som kan analyseras på olika sätt.  

4.2 Tilltal 

Tilltal (N=53) Antal 

Namn 3 

Personliga pronomen 34 

Lärarens signatur 16 
Tabell 2. Tilltal i lärarens kommentarer 

Kategorin tilltal har identifierats 53 gånger i de 201 kommentarerna. Den större andelen 

av dessa tilltal är personliga pronomen så som du, dina, jag, min, vi. Av de namn som 

används i kommentarerna är tre av dessa tilltal med elevers namn, (namnen är 

fingerade) som till exempel i kommentaren ”TOPPEN Anton! =)”. Just denna 

kommentar har även placerats i kategorin beröm, eftersom läraren i kommentaren 

förmedlar uppmuntrande återkoppling. Resterande tilltal med namn – förutom de tre 

elevnamnen – är en underskrift i form av lärarens initialer. Även denna förekomst är 

relevant i analysen eftersom läraren systematiserat använder sin underskrift i slutet av 

kommenterade elevtexter. Initialerna föregås av en girlangliknande våg och initialerna 

är skrivna med skrivstil. Förekomsten av detta undertecknande kan tolkas som en 

personifiering av lärarens kommentarer – en positiv modalitet i det strikta 

sammanhanget och en påminnelse om att det är just denna lärare som har skrivit 

kommentarerna. Detta inslag av positiv modalitet skapar närhet mellan lärare och elev. 

4.3 Anvisningar 

Anvisningar (N=89) Antal 

Uppmaningar 39 

Frågor 33 

Vägledning 17 
Tabell 3. Anvisningar i lärarens kommentarer 

Antalet lärarkommentarer som har kategoriserats som anvisningar är 89 till antalet. 

Kategorin anvisningar består av uttryck för uppmaningar, frågor och vägledning. I 

sammanhanget är vägledning den mer öppna variabeln, eftersom den kan tolkas på olika 
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sätt, medan uppmaningar är tydliga och raka i sin utformning. Ett exempel på en 

vägledande kommentar är ”VIKTIG!”, då denna kommentar signalerar till elev att något 

är av stor betydelse för elevens resultat. Kommentaren är inte en uppmaning och inte 

heller en fråga, men den signalerar ändå att något bör göras genom en vägledning i form 

av en påminnelse om att något är viktigt. I detta fall, då versaler används i 

kommentaren, kan vägledningen tolkas som mycket viktig och därmed som en bestämd 

eller strikt vägledning. I detta avseende används en stark modalitet för att påvisa vikten 

av något. Då detta görs skapas en distans, snarare än närhet, mellan de två parterna. 

Vidare är vägledningar dock en mindre förekommande del av anvisningarna, eftersom 

uppmaningar och frågor är mer förekommande i kommentarerna. Exempel på frågor är 

”Hur kopplar du detta till boken?” och ”..såsom?”. Den senare av frågorna även kan 

tolkas som en vägledande kommentar.  

Exempel på uppmaningar är ”Koppla till boken!” och ”VARIERA SPRÅKET!”. 

Uppmaningarna innehar olika grad av bestämdhet – den senare av uppmaningarna är 

skriven med versaler och avslutas med ett utropstecken, vilket signalerar till eleven att 

något är mycket viktigt. Även detta är exempel på hur stark modalitet används, vilket 

skapar en distans. Det förekommer även kommentarer vilka innehåller både en fråga 

och en uppmaning ”Hur märker detta? Här vill jag ha en mer konkret koppling!”. En av 

lärarens kommentarer innehåller både en fråga och en vägledning ”På vilket sätt? 

Genom att…”. Bland uppmaningarna i lärarens kommentarer förekommer ibland 

mildrande formuleringar, vilket även placerar kommentarerna i fråga i kategorin 

försiktighet. Exempel på detta är ”Ok! Här vore det intressant med en koppling till 

boken…” samt ”Koppla till handlingen =)”. I den förstnämnda kommentaren fungerar 

konditionalisformen vore som försiktighetsmarkör i uppmaningen, medan smileyn i den 

senare av kommentarerna blir en försiktighetsmarkör vilket förmildrar uppmaningen.  

Bland kommentarerna som placerats i kategorin anvisningar sker något av 

relevans för undersökningen, nämligen att en elev svarar på en av lärarens 

kommentarer. Läraren har kommenterat en uppmaning till eleven ”Koppla till min 

PPT!” varpå eleven under denna kommentar svarar med ”Jag hittar ingen och du har 

min bok!”. Detta är den enda förekomsten av elevsvar som identifierats i de 21 

elevtexterna. Intressant med både lärarens och elevens kommentarer är att de avslutas 

med ett utropstecken. Lärarens kommentar är som tidigare nämnts en uppmaning, 

medan elevens svar snarare kan tolkas som ett utrop eller försvar, dels eftersom svaret 
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avslutas med ett utropstecken, dels eftersom eleven slår bort lärarens kommentar genom 

att avfärda uppmaningen med ett försvar.  

4.4 Beröm 

Beröm (N=53) Antal 

Interjektioner 31 

Symboler 12 

Positiv förstärkning 10 
Tabell 4. Beröm i lärarens kommentarer 

Kategorin beröm förekommer 53 gånger bland lärarens kommentarer. Kategorin är 

uppdelad i interjektioner, symboler och bekräftelse. Exempel på positiv förstärkning 

bland lärarens kommentarer är ”Mycket bra koppling!” samt ”Vad duktig du är!”. I 

dessa kommentarer då läraren ger beröm till sina elever används positiv modalitet som 

skapar närhet mellan de två parterna – lärare och elev. Symboler som återkommande 

används bland kommentarerna är en glad gubbe samt en stjärna. Dessa symboler 

förekommer enskilt endast två gånger bland lärarens kommentarer, i övrigt används 

dem i samband med positiv förstärkning. Exempel på användning av symboler i 

samband med interjektioner är ”Kanon! *stjärna*” och ”Bra! *stjärna*”. Beröm i form 

av positiv förstärkning används även i samband med kategorin tilltal vid ett antal 

tillfällen: ”Bra jobbat Nicke!”. Intressant i just denna kommentar är att den positiva 

förstärkningen används i samband med ett smeknamn, vilket skapar en mer personlig 

och starkare effekt. Den oftast förekommande interjektionen bland lärarens 

kommentarer är ”Bra!”, vilket förekommer vid 25 tillfällen. Interjektionen varieras dock 

vid ett antal tillfällen genom att dels skrivas med versaler, dels förlängas till ”Mkt bra!”.  

4.5 Försiktighet 

Försiktighet (N=30) Antal 

Gardering  15 

Symboler  15 
Tabell 5. Försiktighet i lärarens kommentarer 

Antalet förekomster av kategorin försiktighet i lärarens kommentarer är 30 stycken. 

Kategorin är indelad i kringgående kommentarer och symboler. Samtliga indelningar av 

kategorin syftar till att förmildra kommentarer genom användning av svag modalitet. 
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Exempel på kringgående kommentarer är: ”Jag vill att, du vidareutvecklar dina 

resonemang! Se kommentarer…” samt ”Här skulle du kunna koppla till min PPT!”. Den 

tidigare av kommentarerna inleds med en gardering genom frasen ”jag vill att”, vilket är 

en svag modifiering av resterande del av meningen som uttrycker en uppmaning. 

Kommentaren avslutas med vägledningen ”Se kommentarer…”. Kommentaren i fråga 

är alltså en anvisning men med garderingar. Den senare av kommentarerna innehåller 

verbfrasen ”skulle du kunna [koppla]” vilket även det är en svag modifiering av det 

läraren vill förmedla – att eleven behöver använda powerpointen för ett bättre resultat. 

Denna gardering skapar genom sin modalitet närhet i relationen mellan elev och lärare, 

trots att läraren bakom sin försiktighet egentligen vill uttrycka att eleven borde göra det 

som efterfrågas.  

Ytterligare exempel ur kategorin är kommentaren ”Utv. gärna lite till! /SP”. 

Kommentaren i fråga är placerad i de tre kategorierna anvisning, försiktighet samt 

tilltal. Bakom garderingen ”gärna lite” finns en uppmaning till eleven om vad hen bör 

göra fortsättningsvis. Garderingen modifierar uppmaningen genom att ge eleven en 

större känsla av eget bestämmande med hjälp av modaliteten i meningen. Kommentaren 

placeras även i kategorin tilltal eftersom den avslutas med lärarens personliga signatur i 

form av lärarens initialer. 

Kategorin försiktighet innefattar även användning av symboler med modifierande 

effekter. Exempel på denna användning av symboler är till exempel kommentarerna 

”Tur det =)” och ”Kul! =)”. Smileys i dessa kommentarer fungerar som ett lättsammare 

inflikande i den annars formella och kunskapsfokuserade situationen, vilket skapar 

närhet i relationen mellan lärare och elev. Denna slags kommentarer kan interpersonellt 

ge en positiv effekt på lärar-elevrelationen genom att inte enbart strikta uppmaningar 

används i kommentarerna. Ytterligare exempel på hur en smiley används som en 

försiktighetsåtgärd, men genom ett annat tillvägagångssätt, är ”Koppla till handlingen 

=)”. Här används smileyn i samband med en uppmaning med syftet att modifiera 

uppmaningen.  
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4.6 Tillägg 

Tillägg (N=68) Antal 

Bekräftelse  38 

Rättelse  17 

Hjälp  13 
Tabell 6. Tillägg i lärarens kommentarer 

Kategorin tillägg består av 68 lärarkommentarer som innehåller olika inslag av 

bekräftelse, rättelse och hjälp. Kategorin är den mest förekommande i undersökningen 

efter kategorin anvisningar. Bekräftelse i sammanhanget bör inte blandas ihop med 

positiv förstärkning i avsnitt 4.4, utan kan här liknas med en bekräftelse på att något är 

okej. Kommentaren ”Ok!” är en återkommande bekräftande kommentar i lärarens 

återkoppling. Rättelse i denna kategori är till exempel kommentaren: ”Noveller, 

vittneslitteratur ur. Antologier, pjäser etc”. Här har läraren svarat på en elevs påstående i 

sin text om att klassen inte har läst mycket under terminen genom att räkna jämte 

rättelse mindre förekommande än bekräftelse bland lärarens kommentarer. Ett exempel 

på hjälp är dock kommentaren ”Styckeindelning”. Kommentaren kan förstås utifrån 

olika perspektiv – den påminner om en uppmaning, men eftersom ordet inte är skrivet i 

imperativ är kommentaren inte placerad i kategorin anvisningar. Kommentaren kan 

även tolkas som en rättelse, vilket ju ligger inom samma kategori som hjälp, men för att 

vara en tydlig rättelse skulle kommentaren istället vara utformad som ”ingen 

styckeindelning”. Här har istället svag modalitet använts, vilket ger kommentaren en 

annan effekt och skapar då en känsla av närhet hos eleven, snarare än distans. Istället 

analyseras kommentaren som hjälp då eleven uppmärksammas på en brist och kan 

därefter arbeta vidare med just styckeindelningen i texten. På detta sätt påminner 

kommentaren även om en vägledning eftersom hjälp och vägledning är snarlika 

indelningar av olika kategorier. I detta fall har kommentaren tolkats som hjälp och 

placerats i kategorin tillägg.  

5 Diskussion  
Denna studie har undersökt vilka interpersonella relationer som förekommer i en lärares 

kommentarer av elevtexter. Undersökningen visade att kategorin anvisningar, bestående 

av uppmaningar, frågor och vägledning, är det mest förekommande interpersonella 
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perspektivet bland lärarens kommentarer. Kategorin tillägg med 68 förekomster bland 

kommentarerna är den näst vanligaste av kategorierna. Kategorin består av delarna 

bekräftelse, rättelse och hjälp, och kan sägas vara snarlik kategorin anvisningar 

eftersom de båda är kunskapsfokuserade och framåtsyftande. Genom återkoppling från 

läraren får elever möjligheter att utveckla sina kunskaper och uppnå nya 

kunskapsnivåer. Återkopplingen bör även ge elever förståelse för hur eleven kan röra 

sig framåt och undvika gamla misstag (Lundahl 2011:127). Läraren i min undersökning 

har alltså i hög grad använt sig av uppmaningar för fortsatt arbete, bekräftelse på vad 

som är korrekt samt rättelse och hjälp vid misstag. Detta tyder på att eleverna får stöd på 

sin nuvarande kunskapsnivå samt vägledning för hur de ska arbeta vidare. Eleverna blir 

även uppmärksammade på misstag eller kunskapsluckor i sina texter, vilket skapar 

förutsättningar för att eleven ska undvika dessa misstag i framtiden. Då läraren gör detta 

används både positiv och negativ modalitet, vilket tycks bygga en relation präglad av 

närhet med eleverna men som ändå innehåller tydliga instruktioner som gynnar 

kunskapsutvecklingen.  

Effektiv feedback bör knyta an till begreppen feed up, feed back och feed forward 

(Hattie & Timperley 2007:86). Läraren har genom sina kommentarer uppmärksammat 

eleverna på det fortsatta arbetet, vilket svarar mot begreppet feed up. Läraren har även 

gett återkoppling om elevernas nuvarande arbete genom en blandning av rättelse, 

uppmaningar och positiv förstärkning, vilket innebär att läraren tillhandahåller eleverna 

feed back. Läraren har även, genom anvisningar, berört feed forward i återkopplingen 

till eleverna. Frågan är dock huruvida feed forward har tydliggjorts för eleverna genom 

endast anvisningar. Här kan ytterligare återkoppling, i annan form än endast 

anvisningar, komplettera elevernas nästa steg i kunskapsutvecklingen. De begrepp som 

ovan beskrivits utgör väsentliga delar av en lärares yrkesutövning och elevers 

kunskapsutveckling. Hur läraren utformar sin återkoppling kommer påverka hur elever 

mottar informationen och vad de sedan gör med den. I detta avseende kan det 

interpersonella perspektivet av funktionell grammatik vara avgörande, både för 

relationer, men även för kunskapsutveckling. 

En lärares planering av undervisningen är tillsammans med dennes språkliga val 

av stor vikt för elevers lärande (Wirdenäs 2013). Planering tillsammans med 

återkoppling till eleven kan vara avgörande för elevens kunskapsutveckling. Dock finns 

det ytterligare en variabel som är av lika stor vikt – eleven själv. Relevant att diskutera 

är därför det tudelade ansvaret mellan lärare och elev i skolan som kunskapsarena. 
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Eleven själv kan välja att antingen acceptera, modifiera eller avvisa lärarens 

återkoppling till eleven (Hattie 2007:82). Resultatet av min studie visar att läraren 

tillhandahåller vägledning samt uppmärksammar eleverna på brister. Detta faktum 

garanterar dock inte att kunskapsutveckling faktiskt kommer att ske hos eleven. Det är 

arbete med text som kan bidra till elevens kunskapsutveckling, vilket alltså kräver att 

eleven agerar utifrån responsen för att kunna utveckla kunskap (Bergh Nestlog 

2014:219). Min studie har fokuserat på hur en lärares återkoppling till elever kan se ut, 

och alltså inte på hur elever agerar utifrån återkopplingen.  

Vidare visade resultatet av min studie att de två kategorierna tilltal och beröm 

förekommit 53 gånger vardera bland lärarens kommentarer. Kategorin tilltal innefattade 

dels personliga pronomen, dels personnamn varav den förstnämnda utgjorde större del 

av förekomsterna. Kategorin beröm innefattade interjektioner, symboler samt positiv 

förstärkning. Återkommande bland kommentarerna i denna kategori var interjektionen 

”Bra!”. I kategorin beröm har positiv modifiering förekommit ett högt antal gånger 

bland kommentarerna vilket tyder på att närhet kan ha skapats inom lärar-elev-

relationen. Även då läraren, inom kategorin tilltal, använder elevers smeknamn samt sin 

egen signatur kan närhet skapas. Hur en lärare tilltalar sina elever och hur hen använder 

uppmuntrande kommentarer och symboler kan förstås som mikrosociala delar av den 

sociala interaktionen mellan lärare och elever (Aspelin 2017:15). Dessa mikrosociala 

delar befinner sig i en större helhet – undervisningen – och fungerar på en mikronivå. 

Denna nivå existerar parallellt med makronivån, alltså undervisningen som helhet 

(ibid). I kategorierna tilltal och beröm finner vi mikrodelar av 

undervisningssammanhanget i form av användning av elevers smeknamn, glada smileys 

och stjärnor. Kommentarer som dessa kan alltså vara betydelsefulla för undervisningen 

och inlärningstillfället, eftersom de fungerar på en underliggande mikronivå som agerar 

parallellt med och påverkar undervisningen som helhet.  

Kategorin försiktighet upptäcktes vid 30 tillfällen bland lärarens 201 

kommentarer. Kategorin består dels av kringgående formuleringar, dels av användning 

av symboler i form av glada smileys. Försiktighet är den mindre av undersökningens 

kategorier, vilket antyder att både närhet och distans har skapats genom lärarens 

kommentarer. 

Intressant för hur läraren använt sig av försiktighet samt övriga kategorier är den 

nära kopplingen mellan skriftpraktik och social praktik (Berg Nestlog 2014:222). 

Transaktionscirkeln används som modell för att beskriva hur lärare och elever 
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samspelar och utför kunskapstransformerande aktioner (2014:219) genom att som lärare 

exempelvis skriva textkommentarer och som elev läsa och motta dessa kommentarer. I 

detta förlopp går skrifthändelserna hand i hand med den sociala interaktionen mellan 

lärare och elev och är alltså nödvändig för elevens utveckling.  

Lärarens elevtextkommentarer som här har studerats har främst fokuserat på 

informationen i elevtexterna, men även på regler för skrivande i skolan samt språket och 

dess form. Alltså kan lärarens kommentarer kopplas till kategorin kommunikativt 

orienterade elevtextkommentarer, samt även till skolnormsorienterade och 

språknormsorienterade kommentarer (jfr Norberg Brorsson 2007). Lärarens 

kommentarer går alltså inte att enbart placera i en av de fyra kategorierna som Norberg 

Brorsson (2007) presenterar, utan det är en kombination av dessa som har identifierats i 

min studie. 

Lärarens kommentarer är i sammanhanget ett led i kommunikationen mellan elev 

och lärare kring skrivande. Eleven skriver en text som läraren sedan svarar på genom 

sina kommentarer, men kommunikationen fortsätter sedan även efter att läraren har givit 

eleverna sin återkoppling. I denna kommunikation sker inlärning, men även den 

relationella pedagogiken tar plats här. Det sker något mer än endast språkinlärning 

mellan läraren och dennes elever – ett personligt möte (Aspelin 2013). I 

inlärningssammanhanget är relationerna närvarande, eftersom all utbildning handlar om 

att människor möts för att lära (Bingham & Sidorkin 2004:1–5). Elevens jag skapas och 

formas i relationen till läraren (ibid), och alltså är sammanhanget då läraren ger 

återkoppling till sina elever en betydelsefull situation. I detta möte och samspel är 

modaliteten i kommunikationen mellan lärare och elev av vikt. Svag respektive stark 

modalitet kan användas i olika sammanhang för att skapa närhet eller distans. För att 

utveckla sin kunskap är det nödvändigt att eleverna får delta i relationer och möta sin 

lärare i relationen (Bingham & Sidorkin 2004:7), vilket ibland kan medföra svaga 

modifieringar och ibland starka modifieringar.  

Av de kategorier som har presenterats i denna studie kan tilltal, beröm samt 

försiktighet tänkas vara de kategorier som främst är avgörande för att relationen mellan 

lärare och elev ska få en positiv utveckling eller bibehålla sin positiva form. I kategorin 

tilltal vänder sig läraren till eleven som person genom att antingen använda namn eller 

personliga pronomen. I denna studie använde läraren elevernas smeknamn i flera av 

kommentarerna vilket kan tänkas skapa ytterligare positiva känslor mellan parterna 

eftersom smeknamn kan upplevas som mer personliga än personnamn. Genom att 
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läraren använder kategorin beröm i sina kommentarer kan det hos eleverna skapas en 

positiv känsla av att man kan och att det är värt att försöka, eftersom läraren hjälper till 

att lyfta upp eleverna i deras ansträngningar. I likhet med detta kan försiktighet 

användas för att undvika att skapa distans i relation till lärarens återkoppling då misstag 

och kunskapsluckor behöver bemötas.  

Vidare innebär den processorienterade skrivundervisningen bland annat att elever 

får gensvar på sina texter av antingen läraren eller klasskamrater (Bergman-Claeson 

2003:19–20). Min undersökning visar att ett antal elever har fått gensvar av sin lärare, 

men det går dock inte att dra slutsatsen att detta skedde under skrivprocessen och att 

eleverna fortsatt arbetade med sina texter efter lärarens kommentarer. Min undersökning 

är alltså för begränsad för att dra slutsatser om den processorienterade 

skrivundervisningen, men beskriver däremot hur en lärare använt sig av interpersonella 

relationer/perspektiv i sin återkoppling. Den här undersökningen syftar inte heller till att 

undersöka lärarens undervisning som helhet eller värdera denne i sin yrkesroll. Istället 

beskrivs de potentiella interpersonella relationer som framgår i lärarens kommentarer av 

elevtexter.  

Slutligen är denna undersökning begränsad i den mån att den endast fokuserar 

lärarperspektivet i de interpersonella relationerna. I studien har elevperspektivet inte 

analyserats eftersom materialet varit begränsat till lärarens aktioner, med undantaget då 

en elev gett svar på en av lärarens kommentarer. Behov av ytterligare forskning inom 

funktionell grammatik och interpersonella relationer finns, där även elevperspektivet 

står i centrum. Vidare forskning bör alltså behandla samspelet mellan lärare och elev vid 

återkoppling utifrån ett interpersonellt perspektiv.  
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