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Abstract 
The chief aim of this study is to investigate the impact of context on written peer 

response. A second aim is to explore students’ attitudes towards peer response. The 

investigation has taken place at an upper secondary school in the south-east of Sweden, 

involving 20 students in grade 2 and 3 in the course Swedish C. The investigation is 

based on the students’ comments on their peers’ speech drafts and six qualitative 

interviews. The material embraces 211 comments, all of which are analysed by use of 

methods from SFL. The theoretical frame is founded on Grice’s (1975) principle of 

communication and Brown & Levinson’s (1987) principle of politeness. The 

investigation shows, among other things, that in the choice between giving effective 

response (according to the principle of communication), or giving response that 

maintain the social balance (according to the principle of politeness), the students in 

general choose the latter. This is reflected in the results of the linguistic analysis and 

confirmed in the six interviews. 

 

English title: “Well done!”; A Study of Upper Secondary School Students’ Written Peer 

Response 
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Inledning 

Utifrån ett historiskt perspektiv är kamratrespons ingalunda någon ny företeelse. Torlaug 

Løkensgard Hoel (2001), norsk auktoritet inom responsforsksning, refererar till exempel till 

en lärarhandledning från början av 1800-talet där eleverna uppmanas att bedöma varandras 

uppsatser såväl i skrift som i tal (Hoel 2001:12). Det stora uppsvinget för kamratrespons kom 

dock i samband med den processorienterande pedagogikens intåg i klassrummen under 1980-

talet – en pedagogisk strömning i hög grad inspirerad av angloamerikanska pedagoger och där 

kamratbearbetning av texter ingick som obligatoriskt moment (Strömquist 1993).  

     Fernsten (2006) menar att det var också då som hon själv och många andra amerikanska 

skrivutbildare okritiskt tog till sig kamratrespons (peer response) som ett naturligt och viktigt 

led i skrivprocessen. Idag ser dock Fernsten på kamratrespons med lite mer kritiska ögon och 

i artikeln ”Peer Response: Helpful Pedagogy or Hellish Event” (2006) belyser hon hur 

kamraters kommentarer ibland kan stjälpa i stället för att hjälpa:  

 
It is possible that, despite the best of intentions, a practice designed to be supportive and cooperative 
can be threatening, even terrifying and humiliating. How could I have missed that? (Fernsten 2006:34) 

 

Trots de negativa effekter Fernsten för fram i artikeln arbetar hon vidare med kamratrespons i 

sina studentgrupper. Hon har dock blivit mycket mer uppmärksam på hur det sociala 

samspelet i gruppen kan stå i vägen för de mål hon har med skrivprocessen. Det är just det 

sociala samspelet i anslutning till kamratrespons jag vill lyfta fram i den här studien.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Det huvudsakliga syftet med den här uppsatsen är att belysa hur kontextuella faktorer spelar 

roll i elevers skriftliga kamratrespons och hur dessa ger avtryck i elevernas kommentarer på 

varandras texter. Ett vidare syfte är att genom intervjuer undersöka hur elever upplever att ge 

och ta emot respons. För att undersöka detta har jag utgått från följande forskningsfrågor: 

 Vad kommenterar eleverna i sina kamraters texter? 

 Hur formulerar eleverna sina kommentarer? 

 Vilka faktorer påverkar elevernas respons och hur avspeglas detta i elevernas 

kommentarer? 

 Hur upplever eleverna att ge och ta emot skriftlig kamratrespons? 
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2 Bakgrund 
Dispositionen för kapitel två är följande: I 2.1 presenterar jag förutsättningarna för 

kamratrespons som det uttrycks i styrdokumenten. I 2.2 presenteras forskning om respons där 

jag för fram teorier, åsikter och forskningsrön från olika auktoriteter inom fältet. I 2.3 ges en 

kort sammanfattning av funktionell grammatik och språkhandlingsteorier och i 2.4 beskriver 

jag kamratresponsens förankring i den retoriska arbetsprocessen. 

2.1 Kamratrespons i styrdokumenten 

Den här studien bygger på elevtexter producerade i kursen Svenska C under vårterminen 

2012. Svenska C var en valbar 50-poängskurs som togs bort ur kursprogrammet i och med 

införandet av den gymnasiereform, GY2011, som trädde i kraft höstterminen 2011. Kursen 

fäster huvudsakligen fokus på svenskämnets kommunikativa aspekter. I målen uttrycks till 

exempel att eleven ”skall känna till det offentliga talandets villkor”, ”kunna variera sitt språk 

med hänsyn till syfte och mottagare”, samt såväl muntligt som skriftligt kunna uttrycka sig i 

sammanhang ”som ställer höga krav på engagemang, argumentationsförmåga, vederhäftighet 

och precision” (Skolverket 2000). Kursens fokus på kommunikation betonas även i 

betygskriterierna där responsgivning återfinns som ett av kursens betygsgrundande moment. 

För betyget godkänt krävs att ”eleven omarbetar sina texter och utnyttjar andras synpunkter” 

och för väl godkänt att ”eleven ger konstruktiva kommenterar till andras texter” (Skolverket 

2000)  

     Den kurs som i GY2011mest påminner om Svenska C är den valbara kursen Retorik, och 

där återfinns också respons både i det centrala innehållet och i kunskapskraven. I kursen ska 

ingå ”aktivt lyssnande samt konsten att ge respons på ett konstruktivt sätt” och för betyget E 

krävs att eleven kan göra ”en enkel reflektion över muntlig presentation, med enkla omdömen 

värdera sin egen prestation samt ge respons på andras muntliga framställning” (Skolverket 

2011a:5). I både Svenska C och Retorik finns alltså kamratrespons med som ett obligatoriskt 

moment. I kursen Retorik är det dock enbart respons på muntlig presentation som är 

betygsgrundande. Vidare motsvaras heller inte den progression avseende responsgivning som 

uttrycks i betygskriterierna för Svenska C i kunskapskraven för Retorik, vilket sammantaget 

antyder en minskad betoning på responsgivningens betydelse i den senare kursen. 
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2.2 Forskning om kamratrespons 
Nedan följer ett urval av aktuell forskning om respons. I 2.2.1 ges en översiktlig presentation 

av forskning om respons i allmänhet. I 2.2.2 presenteras aspekter på respons ur ett 

givarperspektiv och i 2.2.3 aspekter på respons ur ett mottagarperspektiv.  

2.2.1 Övergripande om respons 

I en artikel i tidskriften Review of Educational Research (2007) inleder och avslutar John 

Hattie och Helen Timperley artikeln ”The Power of Feedback” med att poängtera att de ser 

feedback som ett av de mest kraftfulla verktygen i elevers lärande, men att det alltför sällan 

inträffar. Att feedback är ett kraftfullt verktyg menar författarna är något som ständigt nämns i 

artiklar om lärande och undervisning. De pekar dock på hur förvånansvärt lite aktuell 

forskning det finns inom fältet och uttrycker därför behovet av fler kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar om hur feedback fungerar i klassrummet och i lärprocessen. Författarnas 

slutsatser bygger på analyser av en stor mängd forskning och går kortfattat ut på att effektiv 

feedback måste vara klar, meningsfull och möjlig att ta in för eleven. Vidare uttrycker 

författarna att feedback ska vara kopplad till arbetet och inte till eleven som individ. Beröm, 

och i synnerhet beröm som direkt riktar sig till personen, är en form av respons som 

författarna inte förespråkar; de anser att beröm skapar en rädsla hos eleven att misslyckas med 

nya uppgifter. Vidare betonar författarna vikten av att skapa ett gott klassrumsklimat där 

elever klarar av att ta och ge respons. Även Hyland & Hyland (2006) menar att elever är mest 

förtjänta av feedback som är relevant, klar och fokuserad på texten. De framhåller dock den 

sociokulturella kontextens betydelse, och menar att för att förstå vad som händer i respons- 

och revisionsprocessen måste även kontextuella faktorer som till exempel verksamheten, 

kommunikationssättet och interaktionen mellan deltagarna beaktas (2006:11–14). En faktor 

som ytterligare komplicerar definitionen av effektiv feedback är det faktum att deltagare 

reagerar olika på respons. Forskarparet menar därför att responsen, såväl avseende innehåll 

som form, behöver anpassas utifrån vem den riktas till (2006:203ff). 

     Fernsten (2006) menar att idag förankrar allt fler sin forskning i teorier som berör de 

sociala och kulturella aspekterna av kamratrespons – aspekter som enligt Fernsten effektivt 

avfärdades av reformivrare för processkrivningen under 1980-talet (2006:35). Mark Hall 

uppmärksammar till exempel i artikeln ”The Politics of Peer Response” (2009) hur 

kamratrespons många gånger resulterar i att eleven i stället för att hjälpa kamraterna 

formulerar responsen utifrån vad hen tror att läraren vill se. I sin diskussion refererar han till 

Kenneth Bruffee, en av pionjärerna inom Collaborative Learning, som redan 1993 riktade 
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uppmärksamhet mot vad som kan hända när makt och auktoritet överlåts till elevgrupper. 

Bruffee (1993) menar bland annat att lärare sällan lyckas förmedla till sina elever hur respons 

ska formuleras och att de i sina försök att forma sin respons utifrån vad de tror att läraren vill 

tenderar att antingen ösa beröm eller förolämpa sina kamrater: 

 

[T]eachers seldom instruct students in how to engage helpfully in the intellectually 

demanding, aesthetically sophisticated, and socially delicate process of commenting 

helpfully on the work of peers. As a result, students understand that their comments on 

one another’s work are made not primarily for the benefit of fellow students. They are a 

performance before an audience of one, the teacher. In these comments students tend to 

become [...] alternately sharks and teddy bears, providing cutting insult or effusive 

praise depending on their interpretation of ’what the teacher wants’. (Bruffe 1993:68) 
 

Enligt Bruffee (1993) finns det alltså påtagliga risker med att överlåta responsarbetet till 

eleverna.  

     En pionjär inom fältet kamratrespons i Skandinavien är Torlaug Løkensgard Hoel. Hoel 

(2001) ser på skrivandet ur ett sociointeraktivt
1
 perspektiv där eleverna tillåts att överta en del 

av lärarens makt och auktoritet, och där det kollektiva hamnar i fokus snarare än det 

individuella. För Hoel är heller inte det främsta målet med kamratrespons slutprodukten av ett 

arbete. Hon ser i stället responsarbetet som en del i elevernas lärprocess och utveckling, där 

elevernas texter får fungera som utgångspunkt för samtal om teman som rör såväl vardagliga 

som existentiella fenomen (Hoel 2001:20). Likt Bruffee (1993), men av en annan anledning, 

varnar även Hoel för att den förskjutning av makt och auktoritet från läraren till eleverna som 

responsgrupper innebär har sina risker, och om inte regler, ramar och struktur sätts upp och 

efterlevs riskerar responsgruppsarbetet att ”sluta i kollektivt kaos” (Hoel 2001:21).  

     En svensk undersökning som till viss del tangerar den här uppsatsens frågeställningar är 

Görel Bergman-Claesons undersökning av tre gymnasielärares sätt att kommentera elevtexter, 

i vilken hon presenterar olika kommunikationsmönster mellan lärare och elev (Bergman-

Claeson 2003). Hennes studie berör även kamratbearbetning och utifrån undersökningens sex 

elevintervjuer konstaterar Bergman-Claeson att lärarnas positiva bild av metoden står i skarp 

kontrast till elevernas attityder vilka generellt sett präglas av en misstro mot kamraterna som 

responsgivare (2003:46f). 

                                                 
1 Hoel (2001) använder termen sociointeraktiv synonymt med sociokulturell och dialogisk med motiveringen att trots 
nyansskillnaderna termerna emellan är det de gemensamma huvuddragen som är mest väsentliga att lyfta fram (Hoel 
2001:18). 
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2.2.2 Kamratrespons ur ett givarperspektiv 

Enligt Grice (1975) finns i alla meningsutbyten människor emellan en inneboende strävan att 

samarbeta och komma överens – a cooperation principle. Som grund för samarbetsprincipen 

finns fyra antaganden, så kallade maximer: kvantitetsmaximen – ge lagom mängd med 

information, kvalitetsmaximen – far inte med osanning, relevansmaximen – håll dig till saken, 

sättsmaximen – uttryck dig redigt och koncist och undvik ambiguiteter (Grice 1975:45f). 

Dessa maximer beskriver alltså sådant som enligt Grice ligger till grund för de avvägningar 

parterna gör i en kommunikativ situation.  

     Den sista maximen, sättsmaximen, berör till skillnad från de andra, inte innehållet utan 

formen. Grice (1975) menar att informationsutbytet blir mest effektivt om parterna uttrycker 

sig utan tvetydigheter. Maximen kan dock krocka med en annan princip – artighetsprincipen 

– en teori som enligt Eelen (2001) först formulerades av Lakoff på 1970-talet och som sedan 

utvecklats av en rad andra forskare. Även om Eelen tillskriver Lakoff epitetet ”the mother of 

modern politeness theory” (2001:2) menar hon att forskarparet Brown & Levinsons variant av 

artighetsteorin är den mest inflytelserika. Artighetsprincipen bygger på antagandet att man i 

vissa sammanhang avviker från samarbetsprincipen och använder olika strategier för att 

uttrycka sina talhandlingar på ett mindre direkt sätt. Brown och Levinson menar att mängden 

och vidden av artighet är avhängig tre olika variabler: den upplevda maktskillnaden mellan 

talare och åhörare, den upplevda sociala skillnaden mellan dem samt hur farlig eller hotande 

talakten är inom en specifik kontext. Utifrån dessa variabler väljer en talare strategier för sina 

yttranden (Brown och Levinson 1987). 

     Brown och Levinsons resonemang utgår ifrån Goffmans (1967) antagande att i alla 

kommunikativa situationer är människor angelägna om att inte hota varandras självbild, eller 

face, vilket är det begrepp de använder. Uttrycket har de hämtat från Goffman (1967) som 

med face menar den självbild eller självkänsla som en person har eller upprätthåller för att 

anpassa sig till sammanhanget (Goffman 1967:5).  

     Även Norrby (2004) betonar hur kommunikativa handlingar kan vara ansiktshotande för 

såväl talaren som övriga deltagare och pekar på det konfliktfyllda med att uttrycka sig 

effektivt men samtidigt ändå artigt. Att uttrycka sig rakt på sak kan innebära att uppfattas som 

påstridig, beskäftig eller nedlåtande. Att linda in sitt budskap kan visserligen göra att den 

sociala balansen bibehålls men att information går mottagaren förbi. I valet mellan att 

uttrycka sig effektivt eller artigt menar Norrby att vi oftare väljer det senare (2004:201).  
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2.2.3 Kamratrespons ur ett mottagarperspektiv 

Att okritiskt dras med i en våg av entusiasm är något Linda Fernsten skriver om i artikeln 

”Peer Response: Helpful Pedagogy or Hellish Event” (2006). Där beskriver Fernsten hur hon 

likt många andra amerikanska skrivutbildare under 1980-talet utan att reflektera anammade 

synen på kamratrespons som ett naturligt och viktigt led i skrivprocessen och hur den 

dåvarande diskussionen om kamratrespons och maktrelationer i klassrummet snabbt tystades 

ner av entusiastiska företrädare (Fernsten 2006:35).  

     Under tiden Fernsten skrev på sin doktorsavhandling (i vilken hon undersökte och 

analyserade skrivaridentitet) stötte hon dock vid några tillfällen på elever som kände sig 

oerhört obekväma med kamratrespons. Hon berättar till exempel om en elev som avskydde 

grupparbeten där studenterna uppmanades att läsa varandras texter. Eleven, vars etniska och 

kulturella bakgrund skiljde sig från de flesta av kamraternas, såg deras rättningsförslag som 

ett sätt att markera att hans skrivande var bristfälligt. Fernsten (2206) påpekar att det 

egentligen inte var kamratresponsen som sådan han ogillade; det var sättet kamraterna 

kommenterade på som fick honom att känna sig som en dålig skribent som vare sig 

behärskade grammatiken eller konsten att uttrycka sig akademiskt. Studenten bemästrade med 

andra ord inte språket för den rådande sociala språkdiskursen, något som kamraternas 

kommentarer tydligt intygade. För eleven fick kamraternas kommentarer således en omvänd 

effekt och i stället för att leda till något produktivt ledde responsgivningen till något 

destruktivt. Med exemplet vill Fernsten (2006) visa hur det sociala samspelet kan stå i vägen 

för lärarens mål med skrivprocessen och hur kamratrespons kan bidra till att elever 

ifrågasätter sin tillhörighet i den sociala miljön.  

2.3 Funktionell grammatik och språkhandlingsteorier 
Min undersökning av elevernas responsgivning är förankrad i Hallidays (1973) funktionella 

språkteori vilken kortfattat går ut på att språket ser ut som det gör eftersom det utvecklats 

utifrån våra kommunikativa behov (1973:23f). Hallidays (1973) teori ligger till grund för 

systemisk-funktionell lingvistik (SFL), en språkmodell där betydelsen sätts i fokus och där 

man intresserar sig för varför talare och skribenter gör som de gör och hur de kunnat göra på 

något annat sätt (Herriman 2012:1f). SFL används idag för att analysera språk inom ett stort 

antal områden, till exempel samtalsanalys, språkutveckling och datalingvistik. Eggins (2004) 

sammanfattar det funktionella med SFL i två punkter: dels ställer det frågor om hur 

människor använder språk, dels tolkar det kopplingen mellan språkets struktur och 

användning (2004:3). Vad gäller frågan om hur vi använder språk menar Eggins att beroende 
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på vilket mål vi har med ett yttrande väljer vi olika sätt att uttrycka oss på (2004:11). När det 

gäller hur språket är strukturerat för användning utgår SFL från att en text (talad eller skriven) 

i huvudsak hyser tre övergripande funktioner, metafunktioner. Den ideationella 

metafunktionen berör hur vi med språket uttrycker det erfarenhetsmässiga, vad texten 

bokstavligen uttrycker, och den textuella metafunktionen med hur det vi säger hänger ihop 

och relaterar till vad som yttrats tidigare och till sammanhanget (Eggins 2004:11f). Den 

interpersonella metafunktionen berör hur vi med språket uttrycker vår personlighet samt våra 

attityder och känslor. Den berör också hur språket fungerar som en resurs för att påvisa 

mönster i interaktionen mellan parterna i en kommunikation (Halliday 1973:66).  

     Ett sätt att studera den interpersonella metafunktionen är att visa hur valet av ord och 

uttryck indikerar våra attityder och roller och hur kulturellt betingade maktförhållanden finns 

inbyggda i språket. Eggins (2004) pekar till exempel på hur språket erbjuder olika möjligheter 

för föräldrar och deras barn. För en förälder är det till exempel både möjligt och accepterat att 

omnämna sitt barn med antingen brat, child eller darling. För ett barn däremot finns inga 

motsvarande värderande uttryck, och även om de är bra på att hitta på sådana är det inte 

kulturellt accepterat för barn att använda sådana uttryck om sina föräldrar (2004:17). 

     Ett annat sätt att studera språkets interpersonella betydelse är att studera valet av 

språkhandlingar. Klassificeringen av språkhandlingar skiftar mellan olika teorier (Svensson 

2009:63), men inom SFL, den teori vars metoder jag utgår ifrån, räknar man med fyra 

grundläggande språkhandlingar: vi kan ge information genom ett påstående, kräva 

information genom en fråga, kräva varor och tjänster genom en uppmaning och erbjuda 

detsamma genom ett erbjudande. Varje språkhandling har sin motsvarighet i en viss satstyp, 

men det är inte alltid satstyp och språkhandling överensstämmer. En uppmaning, till exempel, 

har sin motsvarighet i uppmaningssatsen, men kan också uttryckas inkongruent i antingen en 

modulerad frågesats eller en påståendesats. Uppmaningen Byt till kommatecken! skulle 

exempelvis kunna uttryckas med frågesatsen Kan du byta till kommatecken? eller med 

påståendesatsen Det skulle vara fint om du byter till kommatecken. En språkhandling behöver 

därför kodas utifrån kontexten och inte från satsernas syntax eller språkhandlingsverbens 

semantik (Svensson 2009:66). Även Norrby betonar kontextens betydelse för ett yttrandes 

innebörd och menar att en kommunikativ handling inte ensidigt kan tillskrivas talaren utan att 

dess funktion är avhängig såväl det språkliga sammanhanget som interaktionen mellan 

deltagarna i kommunikationen (Norrby 2004:69).  

     För att illustrera ett yttrandes multifunktionalitet belyser Norrby (2004) hur påståendet Det 

ligger en jacka på golvet också kan fungera som en uppmaning: Ta upp jackan! Toolan 
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(1996) använder sig av ett snarlikt exempel för att betona ett yttrandes underliggande mening 

som det mest avgörande. Han menar att en förälder som frågar sitt barn Hur många gånger 

måste jag be dig att ta upp jackan från golvet? troligtvis inte är intresserad av att få svaret 

Tjugotre gånger! (1996:202). Frågan är i stället en klassisk förälder-till-barn-uppmaning att 

genast ta upp jackan. Med exemplet belyser Toolan vikten av att i stället för att fokusera på ett 

yttrandes ytliga form och innehåll fundera på dess funktion eller bakomliggande syfte: 

[In] looking at moves in talk, you will often need to think about the underlying purpose or 

function of the utterance, rather than its surface form and content. (Toolan 1996:202) 

För att ytterligare förstå hur sociala strukturer avspeglas i språket, hur värderingar definieras 

och beteendemönster yttrar sig studerar man enligt SFL förekomsten av modalitet. Modalitet 

är sätt att modifiera och nyansera språkhandlingarna, bland annat genom modala verb, till 

exempel kan, bör, måste, och förekomsten av interpersonella satsadverbial, till exempel 

kanske, nog, förmodligen. Modalitet kan också uttryckas inkongruent, eller metaforiskt, 

genom en extrasats som antingen framhäver vem som ligger bakom en bedömning (Jag 

önskar att du kommer) eller döljer vem som står bakom bedömningen (Det är önskvärt att du 

kommer). Texter med huvudsakligen påståenden utan modalitet skapar ett distanserat intryck, 

medan texter med varierade språkhandlingar, mycket modalitet och jag/du-subjekt präglas av 

närhet (Holmberg & Karlsson 2006:68–70).  

2.4 Responsgivning och den retoriska arbetsprocessen 
Olsson Jers (2012) menar att även om uppmärksamheten på respons ökat efter 

skrivprocessens genomslag under 1980-talet, finns det mycket lite forskning gjord som berör 

respons i anslutning till muntlig framställning. Hon refererar dock till en studie genomförd i 

Norge 2001 i vilken det konstaterades att lärarna där var sämre på att stötta eleverna i 

förberedelsefasen än under och efter den muntliga framställningen (Olsson Jers 2012:66). Den 

responsgivning som är föremål för den här undersökningen är genomförd i förberedelsefasen 

inför framförandet av ett högtidstal och berör elevernas skriftliga utkast. Respons som ges i 

förberedelsefasen, menar Olsson Jers, har för såväl skriftlig som muntlig framställning sin 

utgångspunkt i den retoriska arbetsprocessen
2
 och bör därför kopplas till processens olika 

delar. 

                                                 
2 Den retoriska arbetsprocessen är indelad i sex faser: intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio/pronuntiatio 
Kortfattat kan man säga att intellectio handlar om att sätta sig in i talsituationen och det sammanhang i vilket talet 
ska framföras, inventio om att inventera det ämne man ska tala om, dispositio om att disponera talet och elocutio om 
att klä sina tankar i ord. Memoria är själva inlärningen av talet och actio/pronuntiato är talarens yttre uppträdande 
respektive röstbehandling (Olsson Jers 2012) 
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     Olsson Jers (2012) beskriver textproduktion som en slags samordning av ett antal 

deloperationer i en viss hierarkisk ordning och att det är utifrån dessa deloperationer respons 

är tänkt att ges: 

a) medvetenhet om skrivsituationen, b) genre, c) idé- och innehållsutveckling, d) 

textuppbyggnad, e) insikter om textsammanfogning, f) meningsbyggnad, syntax, g) 

ordval samt h) rättstavning, skiljetecken och så vidare. (Olsson Jers 2010:63) 

Dessa deloperationer kan var och en placeras in i den retoriska arbetsprocessen där (a) har sin 

motsvarighet i intellectio, (b, c) sin motsvarighet i inventio, (d, e) sin motsvarighet i dispositio 

och (f, g, h) sin motsvarighet i elocutio (Olsson Jers 2012:68). Deloperationerna kan också 

delas in i två nivåer där a-e tillhör ”en global högre textnivå” och f-h tillhör ”en lokal lägre 

textnivå” (Olsson Jers 2012:63). Olsson Jers (2012) menar att såväl lärare som elever 

uppfattar det som lättare att ge respons på lokal nivå vilket innebär att man lätt missar det 

övergripande målet och fastnar i detaljerna. Fenomenet att fastna i detaljer och missa det 

övergripande kallar Olsson Jers för nedglidning och syftar på Hoel Løkensgards texttriangel 

(se Hoel 2001:28). I texttriangeln är de olika nivåerna hierarkiskt indelade i olika nivåer med 

den globala och mer övergripande överst och den lokala nedanför, därav begreppet 

nedglidning. 

3. Genomförande, material och metod 
I det här kapitlet beskriver jag i 3.1 undersökningens genomförande. I 3.2 behandlas det 

material som är föremål för undersökning och i 3.3 presenterar jag de metoder jag använt.  

3.1 Undersökningens genomförande 
Här nedan följer först en beskrivning av elevuppgiften där jag också förankrar den i dess 

kontext. Därefter beskriver jag arbetsgången för undersökningen.  

3.1.1 Elevuppgiften  

Elevuppgiften gick ut på att eleverna skulle skriva ett tal som de vid ett senare tillfälle skulle 

hålla inför en grupp klasskamrater. I instruktionen (se bilaga 2) ombads eleverna 

inledningsvis att ta ställning till fyra frågor: Till vem ska du hålla talet? Varför ska du hålla 

talet?, I vilket sammanhang ska talet hållas? och Vilka är lyssnarna? Eleverna uppmanades att 

skriva ner talet ord för ord och därefter skicka det digitalt till en kamrat för att få det 

genomläst och kommenterat. I anslutning till instruktionen presenterades också de mål och 

betygskriterier som övningen var kopplad till. Som en del i övningen ingick att med hjälp av 

granskningsfunktionen i Word ge skriftlig respons på en kamrats nedskrivna tal utifrån en 
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relativt noggrann responsinstruktion (se bilaga 3). Såväl givandet som bearbetningen av 

responsen vägdes in i bedömningen och betygsättningen av uppgiften. 

     Avgörande för responsinstruktionens utformning var textgenren – det ceremoniella talet – 

där mottagarperspektivet är av stor betydelse. Nedan presenteras de punkter som eleverna 

ombads kommentera i kamratens text: 

 Vad ser du som det bästa med talet? 

 Hur ser du på inledningen? Fångar den åhörarnas intresse? 

 Har talet en tydlig struktur? Hålls det t.ex. ihop eller hoppar det fram och tillbaka? Är 

talet logiskt och klart? 

 Hur är språket? Finns det t.ex. några ord, meningar eller avsnitt som bör ses över? Om 

så är fallet, har du själv några förslag på ändringar? Saker du kan titta efter är till 

exempel om det förekommer onödiga och störande upprepningar, om ord inte riktigt 

passar in i sammanhanget och om något bör läggas till eller tas bort. 

 Hur är tonen på talet, och passar det i sammanhanget?  

 Hur ser du på avslutningen? 

Som framgår av punkterna ovan berör inte responsinstruktionen explicit själva framförandet 

av talet avseende till exempel pauseringar, betoningar av ord, tempo och röstläge utan det är 

talet som text i dess specifika kontext som ska kommenteras.  

3.1.2 Undersökningens kontext 

I SFL spelar kontexten en viktig roll i analysarbetet eftersom den är avgörande för hur språket 

används. Det finns två olika typer av kontexter, den kulturella kontexten och den situationella 

kontexten (Eggins 1994:25ff). Det är framför allt betydelsen av den situationella kontexten 

som berörs i den här studien. Den situationella kontexten delas in i tre olika undergrupper: 

verksamhet, relation och kommunikationssätt
3
. I stycket nedan förankras den här 

undersökningen i dess situationskontext utifrån dessa tre faktorer.  

     Avseende verksamhet är elevernas responsgivning bunden till en övning i den valbara 

gymnasiekursen Svenska C där jag själv fungerat som undervisande lärare. Responsen är 

skriven av elever som läser andra eller tredje året på gymnasiet och mottagarna är deras 

klasskamrater. En andra mottagare är deras lärare som de vet kommer att läsa och även 

bedöma responsgivningen. Relationen mellan deltagarna i kommunikationen kan beskrivas 

som att en elev förväntas leverera respons till en annan elev rörande dennes nedskrivna tal. 

Kritiken ska syfta till att hjälpa eleven att förbättra sitt tal, och enligt instruktionen från 

läraren ska den både lyfta fram det som är bra och påpeka eventuella brister. Relationen 

                                                 
3 De svenska begreppen är hämtade ur Holmberg & Karlsson (2006). Dessa har sin motsvarighet i engelskans register 
(situationskontexten), field (verksamhet), tenor (relation) och mode (kommunikationssätt).  
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kompliceras till viss del av att elevernas kommenterar också kommer att granskas av läraren. 

När eleven formulerar sina kommentarer har hen med andra ord både sin kamrat och läraren 

att ta hänsyn till. Kommunikationssättet är digitalt. Eleverna skickar sina texter till varandra 

och kommenterar texterna med hjälp av granskningsfunktionen i Word. Elevernas tid är 

begränsad vilket gör att de behöver arbeta snabbt och effektivt. Kommunikationen elev till 

lärare är även den digital och efterfrågade dokument skickas in till en inlämningsmapp på 

lärplattformen Fronter. 

3.1.3 Undersökningens upplägg  

Genomförandet av undersökningen kan beskrivas som tre olika delmoment. Först 

sammanställde och studerade jag elevernas kommentarer utifrån vad de kommenterat i 

kamraternas texter. Därefter kategoriserade och undersökte jag kommentarerna efter hur de 

var formulerade och som en sista del i undersökningen genomförde jag sex elevintervjuer som 

därefter transkriberades. Av de 22 elever som deltog i projektet gick 10 elever fortfarande 

kvar på den skola där undersökningen genomförts. Eftersom jag själv inte längre arbetade på 

skolan bokade jag in en tid där jag kunde träffa eleverna, berätta om mitt projekt och fråga om 

det fanns intresse av att delta i en intervju. Åtta intervjuer bokades, men två ställdes in på 

grund av sjukdom vilket resulterade i sex genomförda samtal. Intervjuerna genomfördes 

under december 2012 och januari 2013, alltså ungefär ett halvår efter klassrumsarbetet. Med 

tanke på den relativt långa tidsrymden mellan projektets genomförande och intervjuerna 

delade jag inför samtalen ut vars och ens inskickade elevarbete och bad dem att läsa igenom 

det innan vi träffades, vilket de också gjorde. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 

ljudinspelare på datorn.      

3.2 Material 

Materialet för studien utgörs av 20 datorskrivna elevarbeten utförda inom ramen för kursen 

Svenska C på en gymnasieskola i östra Mellansverige. Gruppen var en sammansättning av 

elever från olika gymnasieprogram och från två olika skolor. Av gruppens 22 elever var 6 

flickor och 16 pojkar. Av dessa gick 10 elever i årskurs 3 och 12 elever i årskurs 2. 

Produktionen av det material som legat till grund för undersökningen genomfördes under april 

och maj vårterminen 2012. Alla elever i gruppen fullföljde uppgiften och av dessa skickade 

20 elever in sina alster till kursens sida på skolans lärplattform.  

     Varje elevarbete består av fyra delar: (i) elevens tal i den form det skickades till kamraten, 

(ii) samma tal med kamratens kommentarer, (iii) kamratens tal med elevens kommentarer 

samt (iv) elevens bearbetade och färdiga tal. Det centrala i undersökningen är elevernas 
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sammanlagt 211 skriftliga kommentarer. Dessa har analyserats utifrån vad de kommenterar 

och hur de är formulerade. Till viss del har jag även studerat i vilken grad kamratresponsen 

fått genomslag i elevernas reviderade tal. 

     Materialet omfattar även sex elevintervjuer på mellan 18 och 25 minuter vardera, 

sammanlagt ca 120 minuter. Alla dessa har grovtranskriberats och omfattar sammanlagt cirka 

15000 ord. I grovtranskriberingarna har jag inriktat mig på att få med själva innehållet i 

intervjuerna. De sekvenser jag presenterar i resultatdelen har jag transkriberat enligt Svensson 

(2009). Eftersom även framförandet av ett innehåll spelar roll för budskapets mening 

markeras där bland annat förekomsten av kortare eller längre pauser, emfatisk betoning, 

överlappande tal och avbrutna eller oavslutade yttranden.  

3.2 Metod 
I följande avsnitt presenteras undersökningens metoder. I 3.2.1 beskrivs upplägget av 

elevintervjuerna, i 3.2.2 redovisas min modell för kategoriseringen av responsens innehåll och 

i 3.2.3 min modell för kategoriseringen av responsens utformning 

3.2.1 Elevintervjuerna  

Syftet med intervjuerna var att försöka få en uppfattning om hur eleverna uppfattade 

responsarbetet och vad som kunde tänkas ligga bakom deras kommentarstrategier. Med 

utgångspunkt i elevernas kommentarer ville jag också undersöka huruvida deras intentioner 

med responsen överensstämde med respektive mottagares tolkningar av den. Inför 

intervjuerna studerade jag elevernas inlämnade arbeten genom att först registrera 

kommentarernas omfattning, innehåll och funktion. Därefter noterade jag kommentarernas 

form – om de var direkt eller indirekt formulerade, om det gick att spåra attityder eller 

värderingar samt vilka språkhandlingar som var mest frekventa. Jag undersökte också om de 

tagit hänsyn till sin kamrats kommentarer vid utformningen av den slutgiltiga versionen av det 

egna talet. Utifrån den förförståelse analysen innebar kunde jag sedan skräddarsy 

frågeställningar till elevintervjuerna. För att inte riskera att dominera samtalet valde jag att 

genomföra intervjuer med låg standardisering med öppna frågor. Låg standardisering innebär 

många variationsmöjligheter; man kan till exempel ta frågorna i den ordning de passar, 

följdfrågor kan formuleras beroende på tidigare svar och den intervjuade har möjlighet att 

styra ordningsföljden (jfr Trost 2010:39f). En sammanställning av ett urval av 

intervjufrågorna återfinns i bilaga 1. 

     Inledningsvis gjorde jag en skriftspråksnära bastranskription av intervjuerna. Norrby 

(2004) menar att om innehållet är det väsentliga kan man först göra en bastranskription för att 
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sedan modifiera den om det fortsatta analysarbetet kräver det. I en bastranskription avstår man 

från att markera alltför mycket detaljer, till exempel exakt mätning av pauser, prosodiska drag 

eller enskilda ords detaljuttal (2004:90). Som Malm (2011) påpekar är det lätt att författaren i 

sin mediering av innehållet överröstar originalrösten (2011:7–16). Därför har jag i valet 

mellan att presentera innehållet i elevintervjuerna som sammanfattningar eller i transkriberad 

form till övervägande del valt det senare. Dessa intervjusekvenser är transkriberade enligt 

Svensson (2009:272f). En förteckning av dessa transkriptionsprinciper presenteras i bilaga 4. 

3.2.2 Responsens innehåll 

Som utgångspunkt för min kategorisering av innehållet i elevernas kommentarer har jag utgått 

från Olsson Jers (2013) uppdelning av skrivandet i olika deloperationer (se 2.1.1). I figur 1 

nedan presenteras den modell jag skapat för kategoriseringen av vad eleverna kommenterar i 

kamratens nedskrivna tal. På den vänstra halvan av tabellen finns de deloperationer (A-D) 

som berör mer övergripande fenomen (global nivå) och på den högra halvan deloperationer 

(E-G) som berör mer konkreta fenomen (lokal nivå).  

 

Global nivå Lokal nivå 

A 

Skrivsituationen, 

syfte, mottagare 

osv. 

B 

Innehåll, 

genre 

C 

Organisering 

av innehåll 

(struktur) 

D 

Actio 

(framförandet) 

E 

Satser 

(meningsbyggnad, 

syntax) 

F 

Ordval 

G 

Rättstavning, 

användning 

av 

skiljetecken 

osv. 

Figur 1. Modell för kategoriseringen av vad eleverna kommenterat 

Rubrikerna till modellens kolumner beskriver vad de omfattar och med undantag för kolumn 

A, B och D presenteras de därför inte vidare.  I kolumn A har jag placerat kommenterar som 

berör själva skrivsituationen som i det här fallet handlar om att skriftligt formulera ett tal som 

ska passa in i de sociala och kulturella ramar som gäller för den kontext i vilket talet är tänkt 

att framföras. Kolumn B omfattar kommentarer som berör innehåll och genre. Med genre 

menas här det ceremoniella talet, eller genus demonstrativum som det kallas inom den 

klassiska retoriken, vars syfte är att hylla någon på till exempel ett bröllop, en födelsedag eller 

en begravning (se vidare Olsson Jers 2012:31). I kolumn D ryms kommentarer som behandlar 

själva framförandet. Kategorin återfinns inte bland de sex deloperationer jag byggt min 

modell efter (Olsson Jers 2012) och lades till eftersom några elever kommenterat sådant som 

berör själva återgivningen, det som inom retoriken benämns actio eller pronuntiato.  
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3.2.2 Responsens form  
I det här avsnittet presenteras min modell för kategoriseringen av hur eleverna valt att 

formulera sina kommentarer. Modellen, som visas i figur 2 nedan, har sin utgångspunkt i de 

språkhandlingsteorier som jag presenterar i 2.3 och syftar till att undersöka hur roller, attityder 

och värderingar avspeglas i kamratresponsens utformning. I figur 2 listas elevernas 

kommentarer efter satstyp, språkhandling, modalitet och personreferens. 

 

Kommentar 

 

A Satstyp 

 

B Språkhandling 

 

C Modalitet 

 

D Personreferens 

 

 Påståendesats 

Frågesats 

Uppmaningssats 

Fragment 

 

Påstående 

Fråga 

Uppmaning 

Erbjudande 

 

Sannolikhet 

Vanlighet 

Förpliktelse 

Villighet 

Jag-subjekt 

Du-tilltal 

Figur 2. Modell för kategoriseringen av hur eleverna kommenterat 

I avsnittet nedan presenteras mycket kortfattat de olika kolumnerna. En utförligare 

presentation av kolumnerna A, B och C återfinns i bilaga 7. 

     I kolumnen till vänster har jag samlat elevernas samtliga kommentarer. Dessa presenteras 

antingen som enkla satser eller, när två eller flera satser hänger ihop logiskt och berör en och 

samma sak, som satskomplex (om satskomplex, se vidare Eggins 2004:256–259). Detta 

innebär att jag ibland delat upp eller slagit ihop elevernas grafiska meningar.  

     Kolumn A berör satsernas grammatiska form utifrån de fyra grundläggande satstyperna 

inom SFL: påståendesatsen, frågesatsen, uppmaningssatsen och utropssatsen. Satser där finit 

saknas samt de satser där subjektet inte kan härledas från sammanhanget har jag valt att kalla 

fragment. 

     I kolumn B presenteras min tolkning av den språkhandling som uttrycks i (B). Till skillnad 

mot satstyp, som definieras utifrån den grammatiska formen, definieras språkhandling utifrån 

satsens funktion. Jag har begränsat min klassificering till fyra övergripande språkhandlingar: 

påstående, fråga, uppmaning och erbjudande. Dessa är, enligt Holmberg och Karlsson 

(2006), de grundläggande möjligheterna att skapa interpersonell betydelse.  

     I kolumn C listas graden av modalitet i elevernas kommentarer. Att modifiera sina 

språkhandlingar innebär att man som talare eller skribent kan undvika att låta alltför säker i 

sina påståenden eller att göra sina uppmaningar mindre kraftfulla. Att använda 

modalitetsmarkörer är också ett sätt att uttrycka olika grader av artighet (se t.ex. Josephson 
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2011). Det finns fyra olika typer av modalitet: sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och 

villighet. Dessa uttrycks i tre olika grader: låg grad, medelhög grad och hög grad.  

     I kolumn D har jag registrerat förekomsten av jag-subjekt och du-tilltal. Anledningen till 

valet av en separat kategori för just personreferens är att det är en strategi som relativt 

påtagligt visar vilka relationer eleverna har till varandra. Hur personreferens fungerar som en 

kommunikativ strategi är också något som Bergman-Claeson (2003) berör i sin undersökning 

av tre gymnasielärares responsgivning. Där visar hon hur personreferens kan skapa ett 

personligt band mellan lärare och elev men också hur jag-formen och du-tilltalet ofta används 

i anslutning till kritiska synpunkter och på så sätt understryker lärarauktoriteten (Bergman-

Claeson 2003:67–71).  

4 Etiska överväganden  
I enlighet med Vetenskapsrådets (2006) forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning har alla elever informerats om forskningsuppgiftens syfte och 

tillfrågats om samtycke till deltagande i undersökningen. Eftersom alla elever är över 15 år 

har ingen kontakt med vårdnadshavare tagits. De elever som intervjuats har även fått ge ett 

skriftligt samtycke till deltagande (se bilaga 4). För att skydda dessa elevers identiteter är 

deras namn fingerade. Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer – informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet – har alla tagits i beaktande. 

Enligt Vetenskapsrådets rekommendationer (2006:15) har även intervjuade elever delgetts 

information om var forskningsresultaten kommer att publiceras. 

5 Resultat 
I det här kapitlet redovisas först undersökningens tre olika delmoment. I 5.1 redovisas vad 

eleverna kommenterat, i 5.2  hur eleverna kommenterat och i 5.3 redovisas de sex 

elevintervjuerna. I 5.4 sammanfattar jag sedan resultatet i anslutning till uppsatsens centrala 

forskningsfråga: Vilka faktorer påverkar elevernas respons och hur avspeglas detta i elevernas 

kommentarer? 

5.1 Kommentarernas innehåll och funktion 
I det här avsnittet presenteras kortfattat en sammanställning av vad eleverna valt att 

kommentera i varandras texter. I 5.1.1 presenteras fördelningen av kommentarerna mellan de 

olika deloperationerna, och i 5.1.2 delas kommentarerna in efter vilken funktion de fyller.  
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5.1.1 Kommentarernas innehåll 

I tabell 3 nedan visas en sammanställning av samtliga elevers kommentarer. Deloperationerna 

är listade i vänsterspalten med den mest frekventa överst och de övriga presenterade i fallande 

ordning.  

Tabell 1. Fördelning av antalet kommentarer per deloperation. Antal och procent 

Deloperation Antal kommentarer Procent 

Innehåll, genre 57 27 

Ordval 46 22 

Organisering av innehåll (struktur) 45 21 

Satser, meningsbyggnad, syntax 20 10 

Skrivsituationen, syfte, mottagare osv. 19 9 

Rättstavning, användning av skiljetecken osv. 13 6 

Actio (framförandet) 11 5 

 211 100 

 

I tabell 1 framgår att 62 % av kommentarerna berör deloperationer på global nivå. Bland 

deloperationerna på lokal nivå berör nästan hälften av kommentarerna ordvalet. Minst antal 

kommentarer berör framförandet. Studerar man hur många elever som kommenterat 

respektive deloperation framgår det att de deloperationer som fått flest kommentarer har 

också kommenterats av flest elever. Ordningsföljden blir med andra ord densamma både när 

det gäller fördelningen av antalet kommentarer per deloperation och antal elever som 

kommenterar respektive deloperation. En utförlig tabell över elevernas kommentarer i relation 

till deloperationerna återfinns som tabell 10 i bilaga 6. 

     Kommentarerna som berör innehållet är både många och varierande. Detta skulle kunna ha 

sin förklaring i uppgiftsinstruktionen i vilken eleverna ombeds att uttala sig subjektivt 

värderande om talets kvaliteter och på så sätt öppnar för dem att fritt välja vad responsen ska 

fokusera på. Av de 20 eleverna har 18 gett respons på innehållet. Övervägande delen av 

kommentarerna pekar på sådant eleverna finner vara bra (1) och få kommentarer ifrågasätter 

eller efterfrågar ett klargörande (2): 

(1) Det bästa med talet tycker jag är de ”överdrifter” som finns. T.ex. ”alla kommer se 

gravida ut” eller ”känna alkoholen sippra genom kroppen”. 

(2) Här kan man undra vad du menar med ”en kvinna som du”. Man kanske kan lägga till 

någon egenskap till NN.  
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     Bland kommentarerna som berör ordvalet handlar dessa till övervägande del om det 

stilistiska, något som skulle kunna ha sin förklaring i textgenren. I det ceremoniella talet (eller 

genus demonstrativum som det kallas inom den klassiska retoriken) är valet av ord och 

begrepp av yttersta vikt. För att ett tal ska få så kallad dignitas – värdighet – ska språkdräkten 

präglas av renhet, klarhet och gärna kläs i olika troper och figurer (se t.ex. Vossius 2006:20). 

Ordvalet har kommenterats av 18 elever av vilka de flesta efterfrågar en förändring (3) och 

endast några få uttrycker beröm (4): 

(3) Kanske ändra till flingor eftersom du pratar om snö 

(4) Snyggt med upprepningar! Bra, bra.  

Kommentarerna i deloperationen struktur berör främst inledning och avslutning, antingen med 

eller utan motivering. Även inom deloperation struktur är det 18 elever som gett respons av 

vilka de flesta valt att uttrycka uppmuntrande kommentarer. Av dessa är det övervägande 

antalet av generell karaktär (5) och endast ett fåtal lyfter fram detaljer (6): 

(5) Bra inledning, den fångar intresse 

(6) Bra att ha rim i inledningen, blir vackert som en dikt. 

De kommentarer som berör meningsbyggnad och syntax handlar nästan uteslutande om 

huruvida meningarna är för långa, för korta eller för röriga. De 13 elever som valt att ge 

respons inom den här deloperationen uttrycker huvudsakligen förslag till förändringar.  

     Av de kommentarer som avser syfte och mottagare handlar ungefär hälften om hur talet 

kan tänkas tas emot av de som lyssnar (7); övriga berör i huvudsak om skribenten har hittat 

rätt ton för sitt tal (8): 

(7) Talet är skrivet med en relativt simpel text vilket är bra då det blir lätt att följa, speciellt 

om man inte är helt nykter som de på bröllopet lär vara. 

(8) Tonen är bra och passande, du tar fram de ljusa sidorna av din morfar känns det som.  

Överlag är kommentarerna i den här deloperationen väl motiverade, vilket exemplifieras i de 

två exemplen ovan. De 12 elever som gett respons inom deloperationen uttrycker i de flesta 

fall kommentarer som uttrycker uppmuntran, men ungefär en tredjedel är av ifrågasättande 

karaktär. 

     Kommentarerna som berör rättstavning och användning av skiljetecken är relativt få. Detta 

kan bero på att texten är underlag till ett tal som huvudsakligen ska bedömas utifrån själva 

framförandet. En annan förklaring kan vara att talen är skrivna på dator där fel av ortografisk 

karaktär markeras och således lätt har kunnat rättas till. Enstaka kommentarer visar dock på 
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kopplingen mellan det skrivna manuset och talsituationen och antyder hur interpunktionen 

kan påverka uppläsningen (9): 

(9) Skulle låta bättre med kommatecken eller utan något skiljetecken 

Av de 10 elever som gett respons på deloperationen har de flesta uttryckt kommentarer som 

föreslår en förändring.  

     Endast 4 elever svarar för de kommentarer som har att göra med framförandet. 

Huvudsakligen berör kommentarerna pausering, men ett par ger råd om betoning och en elev 

ger kamraten rådet att ”om [han] pratar lugnt är det inte för kort”.  

5.1.2 Kommentarernas funktion 

Som jag till viss del redan berört i stycket ovan kan kommentarer inom en och samma 

deloperation uppfylla olika syften. För att belysa hur kommentarerna inte bara fyller ett 

informativt syfte utan också återspeglar det interpersonella spelet som responsgivningen 

innebär har jag delat in kommentarerna i varje deloperation i fem olika funktioner: 

kommentarer som uttrycker uppmuntran, kommentarer som föreslår en förändring, 

kommentarer som efterfrågar ett klargörande, kommentarer som ifrågasätter och 

kommentarer av associativ karaktär. Den sistnämnda kategorin skiljer sig från de andra på så 

sätt att den inte direkt kommenterar innehållet i texten. Benämningen associativ karaktär har 

jag lånat av Folkeryd Wiksten (2006) som delar in respons i tre kategorier: textbaserad 

rörlighet, interaktiv rörlighet och associativ rörlighet där den senare avser respons som 

handlar om hur man utifrån texten associerar till egna erfarenheter och omvärldskunskaper 

(jfr Folkeryd Wiksten 2006:33f). I exemplet nedan illustreras hur kommentarer av associativ 

karaktär kan skapa en känsla av närhet och intimitet. 

(10) Det bästa med talet är att det rör en lite, att jag själv har känt så här när min släkting har 

dött, så som lyssnare så skulle jag känna lite trygghet med detta tal, att någon annan 

förstår hur man känner sig och att man får bekräftelse över att man inte var ensam att 

tycka såhär om sin bortgångne släkting eller vän 

För att förenkla redovisningen av kommentarernas funktion redovisas inte varje deloperation 

för sig. I stället har jag grupperat kommentarerna utifrån vilken nivå de tillhör i relation till 

Hoels (2001) texttriangel i vilken hon grupperar delmomenten på global respektive lokal nivå 

(se 2.4). I figur 3 jämförs fördelningen av elevernas kommentarer på global respektive lokal 

nivå. Procentsatserna som anges är beräknade i förhållande till antalet kommentarer i 

respektive nivå och alltså inte i förhållande till materialets samtliga 211 kommentarer.  
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Figur 3. Kommentarernas funktion på global respektive lokal nivå 

Figur 3 visar att störst skillnad mellan global och lokal nivå visar kommentarer som berör 

förslag på förändringar. På global nivå ger 20 % av kommentarerna någon form av förslag till 

förändring vilket kan jämföras med 72 % på lokal nivå. Även avseende uppmuntrande 

kommentarer är diskrepansen stor med 50 % på global nivå och 6 % på lokal nivå. 

Kommentarer av associativ karaktär är i stort sett alla i anslutning till deloperationer på global 

nivå. För de två övriga funktionerna överensstämmer procentsatserna förhållandevis väl.  

     Sammanfattningsvis kan konstateras att vad eleverna främst riktat sin respons mot är 

deloperationer som befinner sig på global nivå. Förutom ordvalet, vars höga frekvens 

förmodligen är kopplad till textgenren (att skriva tal), är det relativt få kommentarer som 

berör funktioner på lokal nivå. Man skulle på så sätt kunna dra slutsatsen att gruppen som 

helhet lämnat det så kallade rättandet, riktat sin respons mot innehållsliga aspekter och på så 

sätt intagit en position som vägledare för sina kamrater i syfte att utveckla deras talskisser. Ser 

man på kommentarernas funktion så är det dock få kommentarer på global nivå som 

ifrågasätter eller föreslår en förändring. Huvuddelen av kommentarerna uttrycker i stället 

uppmuntran och beröm, vilket kan jämföras med kommentarerna på lokal nivå där 

huvuddelen av kommentarerna antingen ger förslag på förändringar, ifrågasätter eller 

efterfrågar ett klargörande. Bilden som presenteras i tabell 1 om gruppens fokus på globala 

fenomen, och som skulle kunna motsäga Hoels tes om nedglidning, visar sig med andra ord 

inte vara helt entydig: å ena sidan berör kommentarerna de facto det övergripande, å andra 

sidan fokuseras det som redan upplevs vara bra, vilket knappast vägleder kamraterna till att på 

kort sikt skriva ett bättre tal och på lång sikt bli bättre skribenter. Studerar man elevernas 

reviderade talmanus framgår det också att få kommentarer på global nivå lett till några 

förändringar i elevtexterna medan responsen på lokal nivå gett desto mer avtryck.  
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5.2 Hur eleverna kommenterar 
I det här avsnittet presenterar och kommenterar jag den sammanställning jag gjort av hur 

eleverna formulerat sin respons utifrån den modell som presenteras i figur 2 (se 3.2.2). I 5.2.1 

presenterar jag fördelningen av kommentarer utifrån satstyp och i 5.2.2 redovisar jag 

fördelningen av kommentarerna utifrån språkhandling. I 5.2.3 redovisar och diskuterar jag 

förhållandet mellan satstyp och språkhandling samt elevernas användning av modalitet och 

personreferens.  

5.2.1 Satstyper  

I tabell 2 nedan redovisas hur elevernas kommentarer är fördelade utifrån satstyp – den 

grammatiska formen. Där framgår att den övervägande satstypen är påståendesatsen (52 %). 

Lite drygt hälften så många (33 %) har formen av fragment. De satstyper som är minst 

frekventa är uppmaningssatsen (9 %) och frågesatsen (6 %.)  

Tabell 2. Fördelning av kommentarer utifrån satstyp i procent 

Språkhandling Procent 

Påståendesats 52 

Fragment 33 

Uppmaningssats 9 

Frågesats 6 

Elevernas påståendesatser visar stor variation både beroende på i vilken deloperation de 

verkar och på vem det är som formulerat dem. Flera påståendesatser används också 

inkongruent, framför allt för att uttrycka uppmaningar, vilket illustreras i exemplet (11) 

nedan:  

(11) Man kanske kan lägga till någon egenskap som passar till NN 

Kommentaren har den grammatiska formen av ett påstående, men eftersom funktionen inte är 

att överföra information utan att uppmana till handling kan påståendesatsen klassificeras som 

en uppmaning. När det råder inkongruens mellan satstyp och språkhandling benämns detta 

inom SFL som en grammatisk metafor (Holmberg & Karlsson 2006:54; Eggins 2004:99). 

Eftersom uppmaningen i (11) uttrycks i en annan satstyp än just uppmaningssatsen 

klassificeras språkhandlingen därför som en metaforisk uppmaning. Vanligt är också att 

eleverna i sina påståendesatser väljer att utelämna subjektet (12): 
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(12) Tycker den var bra, gav en inblick varför du gillar körsbärsblom men även lite 

information som var intressant som man i annars fall inte skulle veta.  

Eftersom kommentarskrivande ofta innebär att formulera sig snabbt, effektivt och kortfattat 

bör inte ett utelämnade av subjektet anses vara alltför anmärkningsvärt. Något som ändå är 

värt att belysa är hur kommentaren gett ett annat intryck om respondenten inlett kommentaren 

med jag tycker den var bra. Då hade kommentaren gett ett mindre distanserat intryck och i 

stället signalerat personligt engagemang och närhet.  

     En tredjedel av elevernas kommentarer uttrycks som fragment och används för att uttrycka 

frågor och påståenden samt uppmana till förändring. Den höga frekvensen av fragment skulle 

kunna sättas i relation till kontextens verksamhet och kommunikationssätt, i synnerhet när det 

gäller kommentarer som berör ytspråkliga fenomen då det faller sig naturligt att inte 

kommentera sådana i fullständiga satser. Här väljer eleverna i stället att med hjälp av 

granskningsfunktionen i Word markera eller stryka ord i texten som de sedan mycket 

kortfattat kommenterar i marginalen. Fragment förekommer även på global nivå, bland annat i 

kommentarer som uttrycker uppmuntran utan motivering (13), (14): 

(13) Bra inledning 

(14) Bra första intryck 

Uppmaningssatsen används endast av ett fåtal elever. Som jag nämner i bakgrunden kan en 

direkt uppmaning innebära att givaren uppfattas som påstridig, beskäftig eller nedlåtande, och 

kanske kan detta vara en anledning till att de flesta elever undviker direkta uppmaningar.  

     Frågesatsen är den satstyp som är minst frekvent och används bara av nio elever. I stort 

sett alla frågesatser är öppna frågor och har gemensamt att de vill få skribenten att antingen 

utveckla eller reda ut något de anser vara oklart i texten. Med tanke på responsens syfte att 

förbättra texterna är det rimligt att anta att frågesatserna snarare uppmanar till handling än 

efterfrågar information (15): 

(15) Vilka är vi? 

Kommentar (15) skulle förstås kunna tolkas som en fråga där respondenten av ren nyfikenhet 

vill få information om vilka skribenten avser med vi. Troligare är dock att respondenten vill få 

skribenten att uttrycka sig lite tydligare. Det är också så skribenten tolkat språkhandlingen och 

i sitt reviderade tal har han bytt ut vi mot de tre personer som pronomenet åsyftar. Att som i 

kommentaren ovan använda en frågesats i stället för en direkt uppmaning gör kravet på 
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handling mindre omedelbart och mer förhandlingsbart och respondenten undviker på så sätt 

att sätta sig i en maktposition.  

5.2.2 Språkhandlingar 

Som jag tidigare nämnt innebär klassificeringar av språkhandlingar en viss grad av tolkning. 

Faktorer som varit avgörande för mina tolkningar har varit situationskontexten, elevernas 

inbördes relationer samt vilken effekt språkhandlingen fått, eller inte fått, i skribenternas 

reviderade tal. Utrymmet tillåter inte att jag i detalj går in och motiverar mina 

ställningstaganden för varje enskild kommentar. I stället ges en översiktlig redovisning av 

utfallet av en mer generell karaktär.  

     I tabell 3 redovisas fördelningen av samtliga elevers kommentarer utifrån 

språkhandlingarna påstående, fråga, uppmaning, metaforisk uppmaning och fragment. Utfallet 

redovisas i procent.  

Tabell 3. Fördelning av kommentarer utifrån språkhandling i procent 

Språkhandling Procent 

Påstående 51 

Metaforisk (indirekt) uppmaning 31 

Direkt uppmaning 9 

Fråga 8 

Erbjudande 1 

 

I tabell 3 framgår att den vanligaste språkhandlingen är påståenden. Dessa utgör drygt hälften 

(51 %) av det totala antalet språkhandlingar. Ett påstående innebär en överföring av 

information. Information kan ha olika interpersonella syften – funktioner – och kan också 

grupperas utifrån dessa. Bergman-Claeson använder till exempel begreppen neutral, 

berömmande och kritisk i sin distinktion av olika sätt att ge information (Bergman-Claeson 

2002:69). Vid undersökningen och kategoriseringen av elevkommentarerna kunde även jag 

identifiera dessa undergrupper. Jag har dock valt att benämna dem lite annorlunda än 

Bergman-Claeson och utgår från Svenssons gruppering av olika informativer (se vidare 

Svensson 2009:65ff). De tre subgrupperna kallar jag information – rapport, information – 

stödjande och information – ifrågasättande.  

     Information – rapport är information som uttrycks utan någon explicit värdering (16):  

(16) Du börjar tala från skolstart och fortsätter fram till studenten och framtiden. 
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Information – stödjande är information som uttrycker stöd eller uppmuntran (17): 

(17) Språket och tonen är väldigt varmt och passar verkligen in. 

Information – ifrågasättande är information som uttrycker bedömningar och värderingar av 

ifrågasättande art (18): 

(18) Det kanske blir svårt att förstå för åhörare om du säger så i talet. 

I tabell 4 nedan redovisas förhållandet mellan de olika varianterna av språkhandlingen 

påståenden. Resultatet redovisas i procent med den mest frekventa undergruppen överst. 

  

Tabell 4. Fördelningen av de tre olika undergrupperna av påståenden i procent 

Språkhandling Procent 

Påstående information - stödjande 65 

Påstående information - ifrågasättande 23 

Påstående information - rapport 12 

 

Tabellen visar att elevernas påståenden är övervägande positiva: stödjande påståenden är i 

stor majoritet och antalet ifrågasättande påståenden utgör bara en dryg femtedel av alla 

kommentarer. Kommentarer som uttrycks utan någon explicit värdering är relativt få och 

uttrycks av några enstaka elever. Dessa kommentarer ger ibland en känsla av att respondenten 

intagit en överordnad roll i relationen till skribenten, att utsagorna är ”sanningar” (19) och 

därför inte förhandlingsbara (20), (21): 

(19) Lade till rubriker och mer mellanrum. Enklare för dig att orientera dig i manuset när du 

håller talet. 

(20) Delade upp till två meningar. Flyter på bättre. 

(21) Lång mening, styckade upp lite. 

Den elev som yttrat kommentarerna ovan verkar anse det som sin självklara rättighet att gå in 

i sin kamrats text och stuva om lite och är, menar jag, ett tydligt exempel på hur 

maktstrukturer kan göra sig synliga i responsarbetet. Här är det inte fråga om ett jämlikt 

förhållande, utan eleven utgår ifrån att kamraten inser hans auktoritet och därmed accepterar 

att han tar över ägandet av texten.  

      En jämförelse mellan användningen av direkta och indirekta uppmaningar visar att de 

senare är i klar dominans. Enligt Holmberg & Karlsson (2006) blir en uppmaning som 

uttrycks metaforiskt mindre befallande och mer rådgivande (Holmberg & Karlsson 2006). 
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Jämför till exempel kommentarerna nedan, där (22) exemplifierar en direkt uppmaning (med 

kongruens mellan satstyp och språkhandling), och (23) exemplifierar en indirekt, eller 

metaforisk, uppmaning (med inkongruens mellan satstyp och språkhandling): 

(22) Ändra till ”det”. 

(23) Ett utropstecken skulle passa här. 

Holmberg & Karlsson (2006) menar att uppmaningssatsen är vanligast i situationer där talaren 

har ett tydligt maktöverläge eller där deltagarna är helt jämbördiga (2006:54). Det låga antalet 

direkta uppmaningar i gruppen skulle på så sätt dels kunna indikera en ovilja från elevernas 

sida att sätta sig i en maktsituation och kanske också att de känner sig osäkra i rollen som 

responsgivare.  

    Vad gäller användandet av modalitet varierar detta mycket bland eleverna. Vissa lindar in 

sina kommentarer nästan till oigenkännlighet medan andra, dock relativt få, uttrycker sig i 

stort sett uteslutande rakt på sak. Den typ av modalitet som främst används är låg grad av 

förpliktelse (24), och låg grad av sannolikhet (25):  

(24) Kanske ändra till flingor eftersom du pratar om snö. 

(25) Det kan vara lite svårt att förstå vems far du menar.  

Det finns dock, vilket illustreras i exemplet nedan, enstaka kommentarer som uttrycks med 

hög grad av förpliktelsemodalitet. Vid en jämförelse mellan kommentarerna ovan och 

exemplet nedan framgår hur graden av modalitet kan avspegla elevernas inbördes roller (26): 

(26) Du kan säga innan talet här i klassen vad det är för tal och för vem men du ska inte ha 

med det i talet.  

I (24) och (25) framstår respondenten som hänsynsfull och mindre säker vilket signalerar till 

skribenten att han eller hon själv får avgöra graden av budskapets relevans. Att som i (26) 

använda sig av verbet ska ger däremot ett intryck av självsäkerhet och dominans och markerar 

tydligt att respondenten förväntar sig att uppmaningen följs.  

     I de flesta fall används modalitet i anslutning till metaforiska uppmaningar men det finns 

också exempel där modalitet används vid direkta uppmaningar (27): 

(27) Omformulera gärna, […] 

I (27) sänker satsadverbialet gärna kommentarens direkthet och skribenten erbjuds därmed 

större utrymme att avböja uppmaningen utan att någon av parterna tappar ansiktet. Nedan 
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presenteras ytterligare två exempel på hur eleverna använder satsadverbial för att mildra 

effekten av sina språkhandlingar (28), (29): 

(28) ”Jag vet” skulle nog låta mer positivt. 

(29) Nämn gärna vems pappa det är igen. 

 

Vad gäller användandet av personreferenser så visar materialet upp en rik variation på hur 

dessa kan användas på olika sätt och i olika syften. En elev väljer till exempel att systematiskt 

utelämna subjektet i satsen (30), (31): 

(30) Tycker inte det behövs 

(31) Föreslår att du kanske skriver ”Där du börjar din vandring” 

Att avstå från att inkludera sig själv i responsen kan vara ett sätt att klara sig undan från att 

göras ansvarig för innehållet. Effekten blir dock att responsen ger ett distanserat och lite 

opersonligt uttryck. En liknande effekt blir det i kommentarer där eleverna i stället för att 

inkludera sig själva använder pronomenet man (32):  

(32) Här kan man undra vad du menar med ”en kvinna som du”.  

Denna strategi används av ett fåtal elever och då främst i kommentarer som ifrågasätter eller 

föreslår en förändring. 

     Användning av jag-subjekt är desto vanligare och används framför allt i kommentarer som 

uttrycker uppmuntran (33):  

(33) jag tycker det är ett fint tal som tar upp relevanta saker utan att bli för känslosamt. 

Endast i några enstaka kommentarer används jag-subjekt i andra syften än att uppmuntra (34): 

(34) Jag skulle dock vilja ha något exempel. Om till exempel något speciellt minne du har av 

oss eller något annat specifikt.  

I (34) kan visserligen jag-subjektet ge ett intryck av närhet och engagemang, men skulle också 

kunna uppfattas som att respondenten försöker ta över ägandet av texten genom att få 

skribenten att rätta sig efter vad hen tycker. 

     Användandet av du-tilltal är också vanligt förekommande, och precis som med 

användningen av jag-subjekt används det främst i samband med positiv respons (35): 

(35) Du har rätt ton på ditt tal för situationen 
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Du-tilltal används dock i större omfattning än jag-subjekt i respons av icke uppmuntrande 

karaktär, och som framgår i kommentaren nedan riskerar du-tilltalet att ge ett lite anklagande 

intryck (36): 

(36) Du pratar inte till någon person.  

Sammanfattningsvis visar undersökningen av kommentarernas form att de flesta kommentarer 

uttrycks som påståenden, och av dessa är drygt hälften av uppmuntrande karaktär. Direkta 

uppmaningar undviks och uppmaningar uttrycks främst inkongruent i påståendesatser eller i 

fragment. Modalitet är rikligt förekommande och uttrycks framför allt i låg grad av 

sannolikhet eller förpliktelse. Vad gäller jag-subjekt används detta av ett stort antal elever, 

dock framför allt i kommentarer av uppmuntrande slag. Vid ifrågasättanden används i stället 

pronomenet man eller också utelämnas subjektet helt. Även du-tilltal används frekvent av 

eleverna, framför allt i kommentarer som uttrycker uppmuntran, men också relativt frekvent i 

kommentarer som efterfrågar ett klargörande, ifrågasätter eller uppmanar till förändring.  

5.3 Elevernas tankar om kamratrespons 

I det här avsnittet redovisar jag utfallet i de sex elevintervjuerna. I 5.3.1 ges en kortfattad 

beskrivning av intervjuernas syfte och upplägg. I 5.3.2 presenteras deltagande elever och i 

5.3.3 lyfter jag fram elevernas synpunkter på kamratrespons. 5.3.3 är indelat i sex stycken. De 

första tre berör faktorer som eleverna anser ha betydelse för responsgivningen; de följande 

handlar om elevernas attityder till olika former av respons samt hur respons kan uppfattas av 

mottagaren. 

5.3.1Intervjuernas syfte och upplägg 

Det huvudsakliga syftet med elevintervjuerna var att försöka spåra möjliga bakomliggande 

orsaker till elevresponsens innehåll och form samt undersöka hur eleverna upplevde att ge 

respektive ta emot skriftlig kamratrespons. Utgångspunkten för samtalen var dels deras egna 

kommentarer på kamratens text, dels kamratens kommentarer på den egna texten. Inför 

elevintervjuerna hade jag skapat en översikt av varje elevs responsaktivitet för att kunna leda 

in diskussionerna på det som var utmärkande för var och en. I det här ger jag först en 

kortfattad karaktärisering av de intervjuade eleverna.  

5.3.2 Presentation av eleverna 

För att ge förförståelse inför redovisningen av resultatet ger jag nedan en kort presentation av 

de intervjuade eleverna. Där presenteras vilken typ av tal de skrivit, vems tal de har 
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kommenterat, vem som har kommenterat deras tal samt vilken relation skribenten och 

respondenten har till varandra. Presentationen har sin utgångspunkt i tabell 5 nedan. Där 

redovisas de intervjuade elevernas kamratrespons och hur deras kommentarer är fördelade 

mellan språkhandlingarna påstående (med undergrupper), fråga, uppmaning, metaforisk 

uppmaning samt erbjudande.  

     Eleverna fick själva välja vilka de skulle arbeta med. De flesta valde att arbeta två och två 

men vissa formade grupper om tre. Nedan presenteras grupperingarna för de intervjuade 

eleverna.  

Adam → Erik → annan elev1 → Adam 

Bertil ↔ annan elev2 

Calle → Filip → David → Calle 

Tabell 5. Sammanställning av de intervjuade elevernas språkhandlingar 

Språkhandling  Adam Bertil Calle David Erik Filip 

Påstående  

i/rapport 

2 2 - 2 - - 

Påstående 

i/stödjande 

6 4 2 2 6 4 

Påstående 

i/ifrågasättande 

- 4 - 3 - 1 

Fråga 2 - 2 - - 1 

Uppmaning 1 - 4 1 2 - 

Metaforisk 

uppmaning 

6 3 3 2 4 1 

Erbjudande 1 - - - - - 

Summa kommentarer 18 13 11 10 12 7 

 

Adam har kommenterat Eriks studenttal, men har själv fått respons från en annan elev i 

klassen. Adam och Erik känner varandra sedan drygt tio år och har enligt Erik en bra och 

avslappnad relation. Adam har skrivit ett tal där en anställd tackar och tar farväl av sina 

arbetskamrater. Som framgår av tabell 5 har Adam gett flest kommentarer av alla. 

Genomgående är Adams respons uppmuntrande på såväl lokal som på global nivå. 

     Erik har kommenterat en annan elevs studenttal. Erik och kamraten känner varandra väl 

och umgås såväl i skolan som på fritiden. Erik har även han skrivit ett studenttal. I tabell 5 

framgår att Eriks respons är övervägande positiv. Responsens uppmaningar berör alla språkets 

yta.  



  
 

28 

 

     Bertil har gett respons till en elev som skrivit ett välkomsttal till gästerna på sin 

artonårsfest. Eleverna känner varandra genom att de tidigare gått i samma klass men har en 

ganska ytlig relation. Bertil har själv valt att skriva ett hyllningstal till sin morfar som fyller 

70 år. Bertils respons lyfter främst fram det han anser är brister i texten på såväl global som 

lokal nivå.  

     Calle har kommenterat Filips tal. Calle och Filip går i samma klass, de kommer väl 

överens men väljer sällan att arbeta ihop. Calle har skrivit ett högtidstal till sin kusin som 

fyller 18 år. Karaktäristiskt för Calles respons är att den uttrycks rakt på sak utan modalitet. 

     Filip har gett respons på Davids tal. Filip och David går i samma klass, de kommer väl 

överens men arbetar inte så ofta tillsammans. Filip har skrivit ett studenttal. Hans respons är 

nästan uteslutande positiv och hans relativt få kommentarer präglas av hänsyn och respekt och 

uttrycker framför allt uppmuntran. 

     David har kommenterat Calles tal. David och Calle är klasskamrater och väljer ofta att 

jobba ihop. David har skrivit ett bröllopstal i egenskap av best man. Davids kommentarer 

berör främst övergripande funktioner och hans förändringsförslag präglas av en hög grad av 

artighet.  

5.3.3 Elevernas röster om responsgivning 

I det här avsnittet presenterar och kommenterar jag elevernas egna utsagor angående deras 

responsstrategier och vad de har för attityder till responsgivning.  

5.3.3.1 Relationens betydelse  

I samtalet med Adam pekar han på hur hans avslappnade relation till Erik gör att han kan 

kritisera kamraten utan att denne tar illa upp. Granskar man hans respons så lyser dock 

kritiken med sin frånvaro och de förändringsförslag som finns uttrycks nästan uteslutande 

indirekt och utan personreferens (37), (38). 

(37) Kanske en paus efter 

(38) Paus? 

Adams val att inte uttrycka sig direkt – han skulle till exempel ha kunnat skrivit Sätt en paus 

efter! – är en strategi som kan ge information om Adams självbild och hans relation till 

kamraten, och jag frågar honom därför vad som låg bakom hans val av språkhandling. 

Exempel 1. Han kan ju reagerat sådär defensivt 

 

P: du har ju skrivit paus och sen ett frågetecken 

Adam: ja för jag är ju osäker på # jag känner inte att jag är så bra på att ge 
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kritik 

P: okej [=! skrattar till] å då satte du ett frågetecken 

Adam: ja # för typ att han är kan prova på se hur han känner. 

P: så det är för att vara försiktig då, eller? 

Adam: ja 

P: hur tror du han tolkade en sån här kommentar då? 

Adam: det # kommer jag inte ihåg riktigt men det # men han kan ju reagerat 

sådär defensivt det kan man ju göra när man blir kritiserad. 

P: brukar du göra det 

Adam: jag blir inte kritiserad så ofta men om det är min morsa som kritiserar 

då går man ju på defensiven 

 

Trots undvikandet av klartext misstänker Adam att hans försiktigt uttryckta uppmaningar om 

pausering skulle kunna få Erik att reagera defensivt. Något som förstärker bilden av Adams 

vilja att värna om den sociala balansen i relationen med hans kamrat är hans undvikande av 

jag-subjekt i de språkhandlingar som skulle kunna tolkas som ifrågasättande eller 

uppmanande. Personreferens är dock något som Adam, likt många andra i gruppen, använder 

sig av när han uttrycker uppmuntran (39), (40): 

(39) Jag tycker det var ett bra tal. 

(40) Också bra att du uppmanar till att man ska lyckas hitta ett jobb man vill ha. 

Kamraternas relation speglas också i en kommentar som är kopplad till följande sekvens i 

Eriks tal (41): 

(41) […] men jag önskar er all lycka i sökandet. Följ era drömmar. Kämpa för att få det 

drömjobbet som ni alltid velat ha. Inget är omöjligt. 

Sekvensen är markerad och i marginalen har Adam skrivit:  

(42) Dags att växa upp från att vara lt pojke på [skolans namn]. (Y) 

Kommentaren är av associativ karaktär och handlar inte om talets kvaliteter utan om de båda 

ungdomarnas kommande inträde i vuxenlivet. Kommentaren följs av ett Y och eftersom jag 

misstänker att det förmodligen fyller en funktion tar jag upp det i samtalet. 

 Exempel 2. Tummen upp 
 

P: nästa kommentar < dags att växa upp från att vara pojke på [NN] > [= direkt 

anföring] och sen står det ett Y där inom parentes 

Adam: det där står för tummen upp 

P: jaha det står för tummen upp [=! skrattar till] # men vad innebär den 

kommentaren […] 

Adam: nej# det var # det har blivit en personlig kommentar att det där är som att vi 
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# att det är dags för oss att bli stora 

 

Adam har med sin kommentar lämnat själva responsen och passar i stället på att använda 

responsgivningen i syfte att skapa närhet till kamraten. Adams emoticon understryker 

närhetsskapandet, men skulle också kunna ses som en strategi som syftar till att släta över den 

kritik han levererar och på sätt fylla en ansiktsbevarande funktion.  

5.3.3.2 Självbildens betydelse 

Adam och Erik är goda vänner, och som Holmberg & Karlsson (2006) betonar så är direkthet 

utmärkande för relationer där parterna är jämbördiga eller står i nära relation till varandra 

(2006:54). Det som trots den goda vänskapen får Adam att uttrycka sig indirekt visar sig vara 

deras ojämlika status i svenskämnet, där Erik ofta presterar på MVG-nivå medan Erik får 

jobba hårt för att nå godkänt. Under samtalet återkommer Adam flera gånger till sin osäkerhet 

som responsgivare, och motiverar sin försiktighet med att han själv är tveksam över om hans 

förslag kommer att göra talet bättre eller inte.  

     En annan elev som även han känner sig osäker i rollen som responsgivare är Filip. Han är 

den elev som levererat minst antal kommentarer i gruppen. Från början hade han bara skrivit 

fyra kommentarer men efter min inrådan – eller kanske uppmaning – blev de till slut sju. Att 

Filip känner sig osäker i rollen som responsgivare visar sig inte bara i det låga antalet utan 

avspeglas också i hans språkhandlingar och hans användning av modalitet och personreferens 

(43), (44):  

(43) Här kan man undra vad du menar med en kvinna som du. Man kanske kan lägga till 

någon egenskap till [NN].  

(44) Jag tycker att detta tal är väldigt bra skrivet. 

I (43) använder Filip pronomenet man och undviker på så sätt att ställa sig bakom den kritik 

han framför. För att ytterligare lindra effekten av den uppmaning till klargörande Filip 

uttrycker har han modifierat språkhandlingen med det modala verbet kan och satsadverbialet 

kanske vilka indikerar låg grad av sannolikhet respektive förpliktelse. I (44) använder han 

däremot jag-subjekt för att understryka att det är han som personligen anser att talet är väldigt 

bra skrivet. Filip förklarar sin försiktighet med att hänvisa till sin upplevda underlägsenhet 

gentemot de andra två i hans grupp vilka han beskriver som mycket målmedvetna och att ”de 

jobbar mot MVG”. Han ser dock en vits med att jobba med elever som satsar för då motiverar 

man sig själv att jobba lika hårt. Filip har dock inga höga tankar om sig själv, vare sig som 

talskrivare eller responsgivare:  
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Exempel 3. Men just det här att kommentera var inte min grej 
 

Filip: ja alltså det vart ju så här att jag # alltså, jag ville ju att det skulle bli ungefär 

lika bra som deras + 

P: mm 

Filip: fast försökte ju # alltså försökte i alla fall och få det så 

P: mm 

Filip: men sen så kan man ju inte göra mer än vad man kan just då för tillfället + 

P: nä 

Filip: och det vart ju # som det vart NÄ [=! skrattar till]. Det vart ju bra sen i alla 

fall 

P: mm 

Filip: men just det här att vi kommenterade det var ju inte min grej 

P: inte 

Filip: nä + 

P: nä 

Filip: jag var inte bra på det alls 

 

När jag frågar vad det är som gör att Filip tycker det är svårt att ge respons, uttrycker han att 

inte riktigt vet ”vilka ramar man ska använda”. Den ganska detaljerade responsinstruktionen 

tyckte han inte hjälpte nämnvärt, eftersom han tycker det är svårt att analysera texter över 

huvud taget.  

5.3.3.3 Personlighetens betydelse 

När jag pratar med Erik visar det sig att han har en ganska bestämd uppfattning om vad som 

utmärker bra respons. Hans inställning är att respons ska uppmuntra mottagaren och att den på 

så sätt ska kunna motivera till att genomföra förändringar. Hans egen respons är också 

genomgående positiv och som slutkommentar till sin kamrat har han skrivit ”bra jobbat!”. Jag 

frågar honom vilket syfte han hade med den kommentaren. 

Exempel 4. Bra jobbat 

P: här har du lagt till <bra jobbat!> [= direkt anföring] 

Erik: Ja 

P: vad, varför har  xxx 

Erik:                                   en extra kick där så han blir glad 

P: du ville uppmuntra honom 

Erik: Mm  

P: och vad tror du det har för betydelse då om du ger en sån kommentar  

Erik: om det känns väl ändå att även om det är mycket saker som man kanske 

kan eh lägga till eller rätta till och så +  

P: Mm  
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Erik: så är det ändå ett bra tal i sig  

P: Mm  

Erik: som det är ändå så här < men jag har ändå åstadkommit nånting jag har 

fortfarande gjort ett bra tal> [= direkt anföring]  

P: ja:  

 

 

Erik vill med sin kommentar göra kamraten glad, och den fungerar därmed delvis på samma 

uppmuntrande sätt som Adams tumme upp. Erik ogillar att ge negativ kritik och menar att det 

dels har att göra med hans positiva personlighet, dels att det finns en risk att negativ kritik kan 

få mottagaren att ta bort något som är bra eller kanske ändra på hela texten. Han anser att 

kamrater antingen ska ge positiv eller vad han kallar neutral kritik till varandra och att det är 

läraren som ska kommentera vad som ska förbättras eftersom ”han känns mer seriös” och att 

han ”jobbar med det och ska ge dig betyget”. När jag nämner för Erik att hans stödjande 

kommentarer på global nivå inte fått något genomslag i kamratens reviderade tal, menar han 

att berömmande kommentarer kanske inte ändrar texten, men att de ändå fungerar som 

peppning och i längden bidrar till ett ökat självförtroende. 

5.3.3.4 Respons som präglas av respekt och hänsyn 

Även David har en bestämd uppfattning om hur bra respons ska utformas, och menar att 

respons ska få skribenten att själv komma på lösningen. Han refererar till Hemingways 

isbergsteknik för att förklara vad han menar och uttrycker det som att ”man ger en liten del 

och sen får man tänka ut resten själv”. Vidare anser han att det nästan känns elakt att bara gå 

rakt på sak och tycker det är irriterande när någon skriver ”gör så här”. Davids resonemang 

avspeglas tydligt i hans språkhandlingar som ibland är så pass inlindade att risken finns att 

budskapet blir svårtolkat (45), (46): 

(45) Jag är ju lite av en humoristisk kille så jag skulle i alla fall skratta åt det med, men 

frågan är om andra tycker det är kul. Det beror nog på vilken ton du har i rösten om 

andra skulle tycka att det var ett skämt  

(46) Jag vet inte om det är med mening att lägga in lite talspråk, men du får själv välja hur du 

vill prata. 

Kommentarerna är betecknande för hur David undviker att gå rakt på sak. De visar också hur 

han med hjälp av jag-subjekt och du-tilltal – i såväl uppmuntran som kritik – skapar en känsla 

av närhet till sin kamrat Calle. Likt Adam avslutar även David en av sina kommentarer med 

en emoticon – en smiley – som signalerar närhet och intimitet, men som likt skratt också kan 

släta över och klara ut en pinsam situation och på så sätt fylla en ansiktsbevarande funktion 

(se Norrby 2003:204). När jag nämner för David att jag tycker att kommentarerna inte är helt 
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självklara förklarar han att han med (45) ville uppmärksamma Calle på att skämtet kanske inte 

skulle gå hem när han höll talet för sina klasskamrater (vilket det enligt David heller inte 

gjorde). Vad beträffar (46) så handlar även den om det ethosskapande som framförandet i 

gruppen innebär: Calle, som enligt David pratar bred östgötska, har skrivit gårn i sitt tal och 

David vill med sin kommentar uppmärksamma eleven på det dialektala särdraget eftersom 

han tror att östgötskan kan påverka kamratens status negativt. När jag senare samtalar med 

Calle och för upp kommentarerna visar det sig att han inte alls uppfattat dem enligt Davis 

intentioner. Davids inlindade språkhandlingar illustrerar på så sätt hur månandet om 

mottagarens självbild gör att informationen riskerar att gå mottagaren förbi.  

5.3.3.5 Respons som präglas av effektivitet och distans 

Om Davids respons präglas av närhet och artighet är Calles desto mer direkt och distanserad. 

Calle berättar att han föredrar klartext och vill ha tydliga direktiv när han ska få något 

förklarat, en preferens som tydligt avspeglas i hans egna kommentarer (47-49): 

(47) Sätt sedan denna mening efter att vi kommer skiljas åt.  Då får du även omformulera 

meningen lite. 

(48) Ta med exempel för en lite längre och mer intresseveckande inledning. 

(49) Du kan säga innan talet här i klassen vad det är för tal och för vem, men du ska inte ha 

med det i talet. 

Calle är den elev som är mest rakt på sak av de elever jag intervjuar. I tabell 5 framgår till 

exempel att Calle är den som har överlägset flest direkta uppmaningar. Hans kommentarer 

uttrycks också överlag utan modalitet vilket ger ett säkert och auktoritärt intryck. I samtalet 

frågar jag honom vad han tror kan ligga bakom hans direkta responsgivning. 

Exempel 5. Klara direktiv 
 

P: vad kommer det sig av liksom 

Calle:                                                          jag vet inte  

P: nä 

Calle: dels är min pappa militär då + 

P: aha 

Calle: så det är lite så hemma men sen så # när jag vill ha nånting förklarat så vill 

jag ha klara # direktiv liksom 
 

Calle väljer med andra ord att ge respons på det sätt han själv vill få den formulerad i 

egenskap av mottagare. David, som gett respons på Calles text, har dock en helt annan 

uppfattning om hur respons ska utformas och prioriterar hänsyn och respekt framför direkthet 

och effektivitet. Under samtalet med Calle passar jag därför på att diskutera sambandet mellan 

avsändarens intentioner och mottagarens tolkning. Som utgångspunkt för diskussionen 
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använder jag en kommentar där David uttrycker att han inte är säker på att Calles skämt 

kommer gå hem hos publiken:   

(50) Jag är ju lite av en humoristisk kille så jag skulle i alla fall skratta åt det med, men 

frågan är om andra tycker det är kul. Det beror nog på vilken ton du har i rösten om 

andra skulle tycka att det var ett skämt  

Kommentaren, som redan berörts ovan, är genom sin indirekthet möjlig att tyda på fler än ett 

sätt. Eftersom Calle tidigare i intervjun berättat att han föredrar respons som är rakt på sak är 

jag nyfiken på hur han själv skulle formulerat den. 

Exempel 6. Rakt på sak 
 

P: hur kunde man skrivit kommentaren då om man skulle varit mera rakt på 

sak 

Calle: att <det här var roligt> [= direkt anföring] och sen <tänk på hur du säger det 

bara> [= direkt anföring] 

P: mm # så hade du skrivit det kanske? 

Calle: a: 

P: a: 

 

Calles koncentrerade version av (50) illustrerar vad han tagit fasta på i kommentaren och 

Davids syfte att ifrågasätta skämtets genomslag vid framförandet verkar inte ha uppfattats. 

5.3.3.6 Respons som riskerar att rubba den sociala balansen  

Den elev som fått ta emot mest ifrågasättande kritik är den elev som fått sitt tal kommenterat 

av Bertil. Bertil själv anser dock inte att han varit speciellt hård i sin respons, utan menar att 

han försökt lyfta fram det positiva för att öka skribentens självförtroende. Han tillägger att han 

möjligtvis ”var ganska hård mot grammatik och sånt” för att han känner eleven och därför kan 

vara mera rättfram. Studerar man Bertils kommentarer som berör innehållet i kamratens text 

finner man dock att även dessa är relativt starkt ifrågasättande (51–53): 

(51) Det vinnande laget ska väl få de större belöningarna och de förlorande lagen får ”smått 

och gott”. Felformulerat.  

(52) Talet låter mer som en genomgång av tävlingar än ett hyllningstal eller liknande. 

(53) Du pratar inte till någon person. 

Kommentarerna framförs utan några artighetsmarkörer och skulle således kunna uppfattas 

som påstridiga eller nedlåtande. Budskapet i (52) skulle ju också kunna tolkas som ett 

ifrågasättande av hela texten. Jag frågar Bertil om han har någon aning om hur kamraten 

reagerade när han fick kritiken. 
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Exempel 7. Mottagarreaktioner 
 

P: 

 

när han fick dom här kommentarerna har du någon aning om hur han 

reagerade då 

Bertil: eh # han blev förvånad över att det var mycket men sen när han hade läst 

igenom allting så sa han att < ja du har rätt i det där och du har rätt i det där 

> [= direkt anföring] 
 

Även om kamraten muntligt intygat att han håller med Bertil om responsens relevans 

uttrycker han i sitt eget textdokument en annan åsikt. Under Bertils kommentar du pratar inte 

till någon person har kamraten gjort ett tillägg inom parentes. 

(54) Jag [elevens namn], jag vet att talet inte var till någon speciell person och jag ville ha 

talet för att berätta vad som händer under kvällen, vilket jag tycker jag har lyckats med.  

När jag frågar Bertil hur han ställer sig till kamratens invändning håller han med om att 

kamraten lyckats med sin föresats, men står fast vid sin åsikt att talet låter ”uppgjort” och är 

mer som ett manus för en programledare än ett tal. Bertils bestämda åsikt om hur talet bör 

utformas och det sätt på vilket han uttrycker detta i sina kommentarer visar, menar jag, hur 

han tenderar att vilja gå in och ta över ägandet av texten.  

     Med utgångspunkt i Fernsteins artikel om responsgivning som ”a hellish event” (Fernstein 

2006), försökte jag under intervjuerna ta reda på om några av informanterna hade upplevt 

olust i samband med responsgivningen. Ingen av eleverna uttrycker dock explicit att de någon 

gång tagit illa vid sig av respons. David målar dock upp ett scenario där han uttrycker en 

farhåga att kritik skulle kunna såra.  

Exempel 8. Kommentarer kan såra 

 
P: tror du att man kan bli sårad av kommentarerna då även + 

David:                                                                                      ja: 

P: om de kanske är relevanta 

David: det tror jag VERKLIGEN att man kan för personen kan ju # personen kan ju 

ha lagt lagt ner hela sin själ i talet + 

P: mm 

David: och sen så kommer man bara och säger <du det här låter det här låter som 

skit> [= direkt anföring] eller + 

P: a: 

David:   <skriv så här i stället> [= direkt anföring] 

P: ja 

David: och sen så skriver man <jag skulle absolut inte skriva så där jag skulle 

skriva så här i stället> [= direkt anföring] + 

P: mm 

David: och då kanske han har tänkt ut något jättefint  + 

P:                                                                                                                      ja: 

David: tal till sin släkting eller nån + 

P: mm 
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David: och han har typ  

P: mm 

David: vad ska man säga # om man han kanske ska föra ett tal på en begravning  

P: ja # ja 

David: och då kan man ju tänka sig om nån kommenterar ens tal + 

P: mm 

David: som man har hållt och liksom varit nästan sådär + 

P: mm 

David: haft tårar i ögonen + 

P: ja 

David: när man skrivit talet  

P: ja 

David: och så kommer nån och säger <nä, det DÄR jag fattar inte ens vad du pratar 

om> [= direkt anföring]  + 

P: nä 

David: <så skit i skit i det och skriv så här i stället> [= direkt anföring] 

P: ja 

David: så jag tror verkligen det går + 

P: har du känt så 

David:         att såra 
 

Eftersom scenariot är fiktivt bör man kanske inte använda exemplet som belägg för att 

respons de facto kan såra. Om David själv blivit sårad av respons är oklart eftersom han i 

slutet av sekvensen avböjer att svara på frågan. Exemplet kan dock hjälpa till att förklara vad 

som kan ligga bakom Davids val att undvika klartext och hellre uttrycker sig med hjälp av 

strategier som månar om mottagarens självbild.  

5.4 Kontextuella och interpersonella variablers påverkan på 

responsgivningen 
I det här avsnittet sammanfattar jag mina iakttagelser från undersökningens tre delmoment 

och sätter dem i relation till situationskontexten, det vill säga verksamheten, elevernas 

relationer och roller samt kommunikationssättet.  

     Avseende verksamheten ser jag två huvudsakliga faktorer som påverkat elevernas respons: 

textgenren och responsinstruktionen. Vad gäller textgenren har den betydelse på så sätt att den 

anger ramarna för vad responsen bör omfatta. Att ge respons på ett högtidstal skiljer ju sig en 

hel från att till exempel kommentera ett reportage från första omgången av melodifestivalen. 

Vad gäller responsinstruktionen har den betydelse på så sätt att den signalerar till eleven vad 

läraren anser är viktigast att kommentera. 

     Dessa två faktorer realiseras främst i elevernas ideationella val, det vill säga själva 

innehållet i den information som kommentarerna förmedlar. Dessa tydliggörs huvudsakligen i 

undersökningens första delmoment där jag undersöker vad det är eleverna kommenterar i sina 

kamraters texter. Där framgår bland annat att många elever kommenterar ordvalet, något jag 

menar har att göra med textgenren där språkdräkten är synnerligen viktig för mottagandet av 
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talet. Ordvalet är förstås viktigt även i andra textgenrer, men i låt säga en bokanalys kanske 

responsen hellre bör riktas mot innehållet än att i detalj granska och värdera effekten av 

enstaka ord. Textgenren skulle också kunna förklara den låga andelen kommentarer som berör 

ytspråkliga fenomen som till exempel rättstavning, användning av skiljetecken och 

bokstavsbortfall. Eftersom det nedskrivna talet senare ska framföras muntligt spelar dessa en 

relativt liten roll i sammanhanget. Vissa elever har dock påpekat interpunktionens roll för 

uppläsningen, och menar att det skulle låta bättre med en alternativ interpunktion än den som 

uttrycks. Textgenrens betydelse återspeglas också i de kommentarer som berör själva 

framförandet av talet. Denna kategori fanns inte med i responsinstruktionen, utan de elever 

som valt att kommentera framförandet har gjort det på eget initiativ. 

     Avseende responsinstruktionen berör den huvudsakligen globala fenomen, och uppmuntrar 

inte till kommentarer som handlar om språkets yta. Fördelningen av elevernas kommentarer 

visar att det råder en viss korrespondens mellan instruktionen och elevresponsen då även 

denna till övervägande del berör det övergripande. Ett fåtal elever har dock bortsett från 

instruktionen och främst riktat sin kritik mot fenomen på lokal nivå. Det relativt stora antalet 

kommentarer som berör ordvalet skulle också kunna kopplas till instruktionen, i vilken det 

ges en utförlig beskrivning av olika stilistiska detaljer eleverna kan studera i sina kamraters 

texter. Det faktum att elevgruppens respons är överlag positiv skulle också kunna kopplas till 

responsinstruktionen. Där ombeds eleverna bland annat att formulera vad de anser vara det 

bästa med talet, och överlag uppmanar instruktionen att hellre kommentera talets förtjänster 

än dess brister. 

     Vad gäller det relationella kan man i elevresponsen bland annat studera i vilken grad 

eleverna väljer att uttrycka närhet eller distans. Detta realiseras främst genom interpersonella 

språkliga resurser, det vill säga valet av språkhandlingar och användning av modalitet och 

personreferens och tydliggörs främst i sammanställningen av undersökningens andra 

delmoment där jag redovisar hur eleverna formulerat sin respons. Här framgår att även om 

gruppen som helhet främst använder sig av närhetsskapande strategier som till exempel 

mycket modalitet och undvikande av direkta uppmaningar, finns det några elever som bryter 

mot mönstret och uttrycker sig mer distanserat. Exempelvis visar den elev som handgripligen 

gått in och, som han uttrycker sig, styckat upp lite i sin kamrats text hur maktstrukturer kan 

göra sig synliga i elevresponsen, och hur vissa elever ser det som en självklarhet att de kan gå 

in och ta över ägandet av kamratens text.   

     Vilka variabler som kan tänkas ligga bakom elevernas interpersonella språkliga val 

framkommer tydligast i anslutning till redovisningen av elevintervjuerna. Där nämner jag 
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relationer, roller, status, självbild och personlighet som möjliga bakomliggande faktorer. 

Calle, till exempel, uttrycker i sin roll som högpresterande elev och med en tradition av rak 

kommunikation hemifrån sina kommentarer med självklar auktoritet. Filip, å andra sidan, 

känner sig underlägsen sina kamrater och uttrycker bara ett fåtal kommentarer vilka präglas 

av hänsyn och respekt. Vad gäller relationernas betydelse hävdar flera elever att goda 

relationer bidrar till en mer effektiv responsgivning. Den bilden stämmer dock inte helt 

överens med vad som framgår i materialet. Till exempel misstänker Adam att hans kamrat kan 

reagera ”sådär defensivt” och undviker därför att uttrycka sig rakt på sak för att inte rubba den 

sociala balansen. Vidare känner Adam, likt Filip, osäkerhet i rollen som responsgivare, och 

uttrycker att han är tveksam över om hans förslag skulle kunna göra talet bättre eller inte. För 

både Adam och Filip skulle därmed deras (upplevda) underläge i svenskämnet kunna stå i 

vägen för en responsgivning där det är högt i tak. Att personligheten har betydelse 

framkommer bland annat när Erik berättar att han ser sin positiva personlighet som 

anledningen till att han föredrar respons som uppmuntrar. 

     Kommunikationssättets betydelse för responsgivningen har bara flyktigt berörts i den här 

undersökningen. Jag har dock påpekat hur ett par elever använder sig av så kallade emoticons 

vilket jag menar kan underlättas av den digitala kommunikationen eleverna emellan. En annan 

aspekt jag kommenterat är hur granskningsfunktionen i Word uppmuntrar att uttrycka 

kommentarer som fragment i stället för i fullständiga satser.  

6 Diskussion 
Syftet med den här uppsatsen har varit att studera elevers skriftliga responsgivning och hur 

olika faktorer påverkar denna. För att studera detta har jag använt mig av metoder från 

systemisk-funktionell grammatik, en språkmodell som inte bara granskar textens disposition 

och språkliga innehåll utan också tar hänsyn till kontexten och skribentens språkliga val. I 

undersökningen har jag framför allt studerat hur deltagarnas interpersonella relationer 

realiseras i deras språkliga val och hur de med hjälp av olika strategier skapar och 

upprätthåller roller och relationer.  

     En av de saker jag uppmärksammat i undersökning är hur eleverna i en responssituation 

måste förhålla sig till två till viss del motstridiga principer som berör allmänmänsklig 

kommunikation. Enligt Grice (1975) har de avvägningar parterna gör i kommunikativa 

situationer sin grund i en strävan att samarbeta och komma överens och för att meningsutbytet 

ska bli så smidigt som möjligt väljer vi därför att uttrycka oss effektivt och utan tvetydigheter. 

Brown & Levinson (1987) menar dock att i det sociala samspelet människor emellan avviker 
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vi ibland från samarbetsprincipen och använder olika artighetsstrategier för att värna om att 

inte utmana de roller eller självbilder deltagarna i kontexten vill, eller förväntas, upprätthålla. 

Hur eleverna förhåller sig till dessa två principer är själva kärnan i undersökningen, och det är 

också detta jag strävat efter att betona i undersökningens alla tre delmoment.  

     Responsgivningen för eleverna i den här undersökningen har inneburit att både ge och ta 

emot respons. I rollen som givare förväntar sig läraren att eleven ger effektiv respons som 

dels ska hjälpa kamraten att förbättra texten, dels ingå i den slutgiltiga bedömningen och 

betygsättningen av hela projektet. Den huvudsakliga mottagaren är dock den kamrat vars text 

eleven kommenterat och som förmodligen bedömer responsen utifrån andra grunder än 

läraren. För eleven innebär med andra ord responsgivningen en balansakt mellan att å ena 

sidan följa lärarens responsinstruktion och uttrycka sig effektivt, å andra sidan måna om 

relationen till kamraten och uttrycka sig utan att hota vare sig sin egen eller kamratens 

självbild. Responsgivningen innebär således att eleven kan hamna i en lojalitetskonflikt, där 

valet av strategier kommer att inskränka på antingen effektiviteten eller den sociala balansen. 

Materialet visar hur eleverna förhåller sig olika till denna balansakt. Calle, till exempel, väljer 

att uttrycka sig effektivt och rakt på sak, David lindar in sina språkhandlingar så de blir svåra 

att tolka och Filip försöker i möjligaste mån att inte uttrycka sig alls. 

     När det gäller valet av strategier för Norrby (2004) fram en rad interpersonella faktorer 

som hon menar spelar en väsentlig roll i en responssituation. Hon lyfter till exempel fram 

betydelsen av vilket maktförhållande som råder mellan deltagarna, hur djup vänskapen är, 

vilket intryck de vill ge av sig själva och hur viktigt det är att informationen verkligen når 

fram (Norrby 2004:192). En ytterligare faktor som förs fram av Hyland & Hyland (2006) är 

personlighetens betydelse och hur den är avgörande både för hur man formulerar och tar emot 

respons. Hur dessa faktorer påverkat responsen i den här undersökningen har jag bland annat 

berört i redovisningen av elevintervjuerna där eleverna getts utrymme att själva få 

kommentera vad som påverkat deras responsgivning. Något som alla elever refererar till är 

hur deras relation till responsens mottagare påverkat responsgivningen. Med något undantag 

menar eleverna att ju närmare relation, desto mer direkt kan man uttrycka sig. Den 

inställningen avspeglas dock inte i deras respons som överlag präglas av ansiktsbevarande 

strategier vilket gör det möjligt för kamraten att bortse från responsen utan att någon av 

parterna tappar ansiktet. En förklaring till undvikandet av direkthet har visat sig vara ojämlika 

roller. I intervjuerna berättar till exempel både Adam och Filip att de upplever sig underlägsna 

sina kamrater i svenskämnet. Deras kommentarer visar också hur de på olika sätt försöker 

undvika att uttrycka respons som skulle kunna uppfattas som påträngande. Filip hade till 
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exempel valt att endast ge fyra kommentarer på sin kamrats text, men blev av läraren ombedd 

att utöka responsen, ett drag från läraren som kanske inte var så lyckat med tanke på Filips 

dåliga självbild när det gäller responsgivning. Filip uttrycker i intervjun att han inte känner till 

ramarna för responsgivning, att han är dålig på alla sorters analysuppgifter och att hans 

kamrater presterar på en nivå han själv inte når upp till. I ljuset av hans självupplevda 

underlägsenhet riskerar därför responsgivningen att bli ytterligare ett moment i 

svenskundervisningen som bekräftar Filips dåliga självbild. Att sedan behöva blottlägga sina 

självupplevda brister inför sin högpresterande kamrat kan, menar jag, riskera att ytterligare 

påverka Filips självbild negativt.  

     En viktig aspekt av kamratrespons är hur den skiljer sig från respons mellan lärare och 

elev. Som lärare befinner man sig i en överordnad position till sina elever och det ingår i 

lärarrollen att kommentera och bedöma elevernas texter. Som elev har man inte lärarens 

självklara auktoritet vilket kan få eleverna att ifrågasätta såväl kamratresponsens berättigande 

som relevans. Adam för till exempel upp att han är rädd att hans kamrat ska reagera ”sådär 

defensivt” på hans respons trots att den är försiktigt framförd och Erik menar att det är läraren 

och inte kamraten som ska kommentera vad som ska förbättras eftersom det är han som äger 

ämnet. Erik ser också en risk med kamratrespons som kritiserar eftersom den kan få 

mottagaren att göra ändringar som försämrar texten.  

     Ett återkommande tema i intervjuerna är vad som utmärker bra respons. I bakgrunden 

nämner jag hur forskarparet Hattie & Timperley (2007) efter ingående studier av andras 

forskning dragit slutsatsen att kännetecknande för bra respons är att den är klar, meningsfull 

och möjlig att ta in för eleverna. Vidare uttrycker de att responsen inte ska kopplas till 

individen och att beröm snarare påverkar elevens lärprocess negativt än positivt. Det är dock 

inte enligt forskarparets ideal eleverna i undersökningen har formulerat sin respons. Få elever 

uttrycker sig i klartext, många kommentarer uttrycks som klyschor utan motivering (”bra 

avslut”) och en del är uttryckta på ett sätt som gör dem svåra att tolka. Den språkliga analysen 

visar att eleverna överlag uttrycker positiv respons. Exempelvis är 65 % av alla påståenden av 

stödjande art och bara 23 % är ifrågasättande. Det är också positiv respons som eleverna i 

intervjuerna föredrar. Argument som förs fram är till exempel att beröm är bra för då kan man 

göra på liknande sätt vid andra tillfällen och att beröm leder till ökat självförtroende. Erik 

menar till exempel att även om beröm inte nödvändigtvis förbättrar den aktuella texten, kan 

det självförtroendet berömmet leder till påverka andra arbeten på längre sikt.  

     En aspekt som Hattie & Timperley (2007) verkar bortse från i sitt resonemang är hur 

individer reagerar olika på respons. Den aspekten betonas dock av Hyland och Hyland (2006) 
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som menar att för att respons ska bli optimal behöver den anpassas – såväl avseende innehåll 

som form – efter individuella särdrag och preferenser hos mottagaren. En elev som fått ta 

emot kritik som varit väldigt rak på sak är Filip. Han uttrycker i intervjun att han inte tagit illa 

upp av kritiken. Tvärtom menar han att det är ”kul att höra någon annans feedback”, speciellt 

eftersom han tycker att kamraten kan mer än honom. Filip har även tagit till sig kritiken och 

genomfört ändringar. Den elev som tagit emot Bertils direkta kritik har dock reagerat 

annorlunda: dels har han inte genomfört de förändringar som föreslagits, dels har han 

försvarat sin text genom att skriva en not i sitt eget dokument där han förklarar varför han 

skrivit som han gjort och att han faktiskt tycker att han lyckats bra med sitt tal. Filips och den 

andra elevens skilda reaktioner på den raka kritiken har förmodligen många anledningar, men 

visar ändå hur responsgivningen påverkar eleverna på olika sätt. Fernsten (2006) menar att det 

är lätt att tycka att elever som reagerar kraftigt på kritik är överkänsliga. Hon anser dock att 

det egentligen är responsgivaren som är okänslig om den inte förstår att forma responsen 

utifrån vem som är mottagaren (Fernsten 2006:39).  

     Den grad av smärta och förödmjukelse som Fernsten (2006) menar att kamratrespons kan 

innebära för vissa elever har jag inte kunnat spåra i den här undersökningen. Davids scenario 

om hur respons kan såra påminner visserligen om hur Fernstens elev reagerade på elevernas 

okänsliga kommentarer, men eftersom scenariot utmålas som fiktivt kanske det säger mer om 

Davids empati än om responsgivningens effekter per se. Studerar man responsgivningen 

mellan Bertil och hans kamrat hittar man dock en del likheter med Davids scenario. Bertils 

kamrat hade skrivit ett välkomsttal till gästerna på sin artonårsfest. Kamraten, en 

svagpresterande elev, hade lagt ner mycket tid och kraft på talet och var väldigt nöjd och stolt 

över det han presterat. Kritiken han möttes av var dock ganska okänslig och med tanke på 

elevens bemötande av den kan man anta att han reagerade ganska starkt på kommentarerna. 

Responsgivningen mellan Bertil och hans kamrat illustrerar således hur kamratrespons i stället 

för att leda till något produktivt riskerar att leda till något destruktivt.  

7 Metodkritik och vidare forskning 
Eftersom min studie har ett begränsat antal informanter kan man inte dra några generella 

slutsatser av det som presenteras i undersökningen, utan det som presenteras måste kopplas 

till den här fallstudien.  

     En faktor som kan ha påverkat resultatet är att undersökningen genomfördes några 

månader efter att projektet var avslutat. Att undersökningen inte löpte parallellt med projektet 

har både för- och nackdelar. En fördel är att studien speglar en vardagsnära skolsituation utan 
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tillrättalagda premisser. En nackdel med att undersökningen inte pågick samtidigt som 

projektet är att jag missade chansen att komplettera materialet med klassrumsobservationer. 

Dessa skulle ha kunnat tillföra en hel del information om den sociala miljön i klassrummet 

och om relationerna mellan eleverna i responsgrupperna.  

     Något som kan sänka undersökningens reliabilitet är trovärdigheten i elevernas utsagor i 

intervjuerna. Som Norrby (2004) påpekar innebär alla kommunikativa situationer en potentiell 

ansiktshotande situation, och jag är medveten om att elevernas svar påverkas av en rad 

faktorer, inte minst att jag tidigare varit deras lärare och att vår relation kan göra att de 

anpassat sina svar efter vad de kanske tror att jag vill höra. Detta är jag medveten om och jag 

har därför genomgående i uppsatsen försökt att formulera mina iakttagelser mer som 

möjligheter och tendenser än som sanningar.  

     Angående uppsatsens metoder, kan man ifrågasätta om dessa varit de bästa eller om det 

gått att närma sig uppsatsens syfte på andra sätt. Ett alternativ hade varit att dela ut enkäter 

med frågor som var mer direkt kopplade till problemformuleringen och sammanställt dessa 

med intervjuerna. När jag summerar vad som kommit fram i de olika delmomenten och hur de 

samspelar med varandra anser jag dock att metoden väl fungerar för sitt syfte och att 

kombinationen av de tre delmomenten ökar undersökningens validitet. Responsinstruktionen 

och textgenrens betydelse speglas främst i responsens innehåll medan relationer, roller och 

attityder speglas främst i responsens form och de individuella upplevelserna av responsen 

fångas bäst i intervjuerna.  

     Vad gäller vidare forskning så skulle det vara intressant att se på utfallet av liknande 

undersökningar genomförda i andra skolmiljöer. På så sätt skulle skolkontextens betydelse 

kunna lyftas fram lite mer. Kontextens betydelse är något som Bergman-Claeson (2003) 

menar har stor betydelse för hur lärare arbetar med gymnasieelevers texter och pekar bland 

annat på gymnasieprogrammet som en viktig faktor för lärarnas mål med och bedömning av 

elevernas skrivande (2003:7). En annan infallsvinkel på kamratrespons skulle kunna vara det 

digitala kommunikationssättets betydelse för elevernas responsgivning. Med tanke på att fler 

och fler använder datorns möjligheter i undervisningen finner jag det både intressant och 

viktigt att lyfta fram den aspekten i framtida undersökningar. 

  



  
 

43 

 

Referenser 
Bergman-Claeson, Görel. 2003. Tre lärare – tre världar: lärarkommentarer till elevtexter i 

tre gymnasieklasser. Uppsala: Univ. 

Brown, Penelope & S.C. Levinson. 1987. Politeness: Some universals in language usage. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Bruffee, Kenneth. A. 1993. Collaborative Learning: Higher Education, Interdependence, and 

the Authority of Knowledge. Baltimore: John Hopkins Univ. Press, cop.  

Eelen, Gino. 2001. A Critique of Politeness Theory. Manchester: St. Jerome Publishing 

Eggins, Suzanne. 2004, andra upplagan. An Introduction to Systemic Functional Linguistics. 

London: Continuum International Publishing Group.  

Fernsten, Linda. 2006. “Peer Response: Helpful Pedagogy or Hellish Event”. I The WAC 

Journal, Vol. 17: September 2006. 

Folkeryd Wiksten, Jenny. 2006. Writing with an Attitude: Appraisal and student texts in the 

school subject of Swedish. Diss. Uppsala: Uppsala University. 

http://uu.divaportal.org/smash/get/diva2:169419/FULLTEXT01 [senast hämtad 2014-

02-10] 

Goffman, Erving. 1967. Interaction ritual: Essays on face-to-face behaviour. New York: 

Pantheon books. 

Grice, H. Paul. 1975. “Logic and conversation.” I Speech Acts [Syntax and Semantics 9], 

Peter Cole and Jerry Morgan (ed.), 41-58. New York: Academic Press.  

Hall, Mark. 2009. “The Politics of Peer Response”. I The Writing Instructor, July 2009.  

Halliday, M.A.K. 1973. Explorations in the functions of language. London: Edward Arnold 

Ltd. 

Hattie, John & Timperley, Helen. 2007. “The Power of Feedback”. I Review of Educational 

Research. March 2007, Vol. 77, No. 1, pp. 81–112 

http://education.qld.gov.au/staff/development/performance/resources/readings/power-

feedback.pdf [senast hämtad 2014-02-20] 

Herriman, Jennifer. 2012.”Systemic Functional Linguistics”. I The Encyclopedia of Applied 

Linguistics http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781405198431.wbeal1137/pdf 

[senast hämtad 2014-02-20] 

Hoel, Torlaug Løkensgard. 2001. Skriva och samtala: lärande genom responsgrupper. Lund: 

Studentlitteratur.  

Holmberg, Per & Karlsson, Anna-Malin. 2006. Grammatik med betydelse: en introduktion till 

funktionell grammatik. Uppsala: Hallgren & Fallgren.  

Hyland, Fiona & Hyland, Ken. 2006. Feedback in Second Language Writing: Context and 

Issues. Cambridge: Cambridge University Press.  

Josephsson, Olle. 2011. ”Lägg dina lockrop på en lagom nivå”. I Språktidningen, sept. 2011. 

http://spraktidningen.se/artiklar/2011/08/lagg-dina-lockrop-pa-en-lagom-niva [senast 

hämtad 2014-02-10] 

Olsson Jers, Cecilia. 2010. Klassrummet som muntlig arena.  Att bygga och etablera ethos. 

Diss. Malmö: Holmbergs.  

Malm, Mats. 2011. Poesins röster: Avlyssningar av äldre litteratur. Höör: Brutus Östlings 

Bokförlag Symposium AB.  

Norrby, Catrin. 2004, andra upplagan. Samtalsanalys. Så gör vi när vi pratar med varandra. 

Lund: Studentlitteratur.  

Skolverket. 2000. Gymnasieskola/Kursplaner/Ämne – Svenska. 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV [senast hämtad 2013-10-31] 

Skolverket. 2011a. Gymnasieskolan/Kursplaner/Ämne – Svenska. 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

http://uu.divaportal.org/smash/get/diva2:169419/FULLTEXT01
http://education.qld.gov.au/staff/development/performance/resources/readings/power-feedback.pdf
http://education.qld.gov.au/staff/development/performance/resources/readings/power-feedback.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781405198431.wbeal1137/pdf
http://spraktidningen.se/artiklar/2011/08/lagg-dina-lockrop-pa-en-lagom-niva
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sve/subject.pdf?subjectCode=SVE&tos=gy&lang=sv


  
 

44 

 

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sve/subject.pdf?subjectCode=SVE&tos=gy&

lang=sv [senast hämtad 2014-02-20] 

Skolverket. 2011b. Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2660 [senast hämtad 2013-11-30] 

Svensson, Gudrun. 2009. Diskurspartiklar hos ungdomar i mångspråkiga miljöer i Malmö. 

Diss. Lund: Språk- och litteraturcentrum Lunds universitet. 

Strömkvist, Siv. 1992, andra upplagen. Skrivprocessen. Teori och tillämpning. Lund: 

Studentlitteratur 

Toolan, Michael. 1996. Language in Literature: An Introduction to Stylistics. New York: 

Oxford University Press Inc.  

Trost, Jan. 2010. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet. 2006. Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf [senast hämtad 2014-02-20] 

Vossius, Gerhardus Johannes. 2006 [1652]. Elementa rhetorica eller Retorikens Grunder. 

Göteborg: Göteborgs 

Universitet.https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/19624/1/gupea_2077_19624_1.pdf 

[senast hämtad 2014-02-20] 
  

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sve/subject.pdf?subjectCode=SVE&tos=gy&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sve/subject.pdf?subjectCode=SVE&tos=gy&lang=sv
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2660
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/19624/1/gupea_2077_19624_1.pdf


  
 

45 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor 
 

Fetmarkerade frågor användes i alla intervjuer. Fråga 6 och 10 följdes av en relativt noggrann 

genomgång av elevkommentarerna och upptog den större delen av intervjutiden.  

 
1. Kommer du ihåg situationen – när vi skulle skriva talet? 

2. Var det lätt eller svårt att komma på vad du skulle skriva? 

3. Hur gick det till när ni bestämde vem som skulle titta på din text? 

4. Hur var det att ge respons? 

5. Vad tycker du man ska fästa uppmärksamheten på när man ger respons? 

6. Ska vi titta på kommentarerna du fått i din text?  

7. Hur reagerar du när du ser på de här kommentarerna idag? 

8. Pratade ni något om kommentarerna efteråt? 

9. Hur tolkar du den här kommentaren? 

10. Ska vi titta på kommentarerna som du gav?  

11. Tror du din kamrat förstod vad du menade med den här kommentaren? 

12. Har det någon betydelse om man känner varandra när man ger respons? 

13. Hade du förändrat ditt sätt att ge respons om det varit någon annan elevtext du kommenterat? 

14. Hur föredrar du att responsen förs fram? (Innan har vi pratat lite om skillnader mellan att uttrycka 

sig rakt på sak eller inlindat).  

15. Tror du man kan såra/bli sårad av kommentarer? 

16. Hur ser du på kommentarer som uttrycker beröm (med eller utan specificering).  

17. Tycker du att det är någon skillnad om det är en lärare eller en elev som ger respons?  

18. Finns det några fördelar med att en kamrat rättar och inte läraren (och vice versa)? 

19. Hade det varit någon skillnad om du gett muntlig respons i stället för skriftlig? 

20. Om du jämför kommentarerna i marginalen och de som rör texten som helhet, vilka anser du 

vara mest värdefulla? 
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Bilaga 2 Uppgiftsinstruktion till eleven  
 

Din uppgift är att skriva ett tal som du vid ett lektionstillfälle ska hålla inför dina 

klasskamrater. Talet ska vara mellan 1-3 minuter långt. För ett högre betyg än G bör det vara 

minst 2 minuter. 

 

1. Börja med att välja talsituation. Till vem ska du hålla talet till, varför ska du hålla talet, 

i vilket sammanhang ska talet hållas och vilka är lyssnarna? 

2. Därefter börjar du spåna på en idé. På Fronter finns ett häfte med råd som du bör läsa 

igenom. Där kan du få en del tips på infallsvinklar utifrån vilka du kan formulera ditt 

tal. 

3. När du skissat på din idé, börjar du skriva ditt tal. Jag vill att du skriver ner hela talet – 

ord för ord.  

4. När du skrivit färdigt ditt tal, ber du någon läsa igenom ditt tal. Den personen ska 

därefter komma med konstruktiv kritik (se betygskriterierna). Det är viktigt att du 

lyssnar på kritiken och därefter gör eventuella ändringar. 

5. När du är klar med ditt manus är det dags att börja öva. Öva flera gånger (se häftet). 

Vid redovisningstillfället får du självklart ha en liten ”fusklapp” att titta på, men bäst 

är om du kan så mycket som möjligt utantill. 

Lycka till! 

/Per-Olof 
 

Den här uppgiften strävar mot följande kursmål: 

 Eleven skall ha fördjupat sina kunskaper om språket som redskap för kommunikation, tänkande, inlärning och 
problemlösning 

 ha fördjupat sina kunskaper om texter och textuppbyggnad 

 känna till det offentliga talandets villkor 

 kunna uttrycka sig i tal och skrift så att eleven kan göra sig gällande i sammanhang som ställer höga krav på 
engagemang, kunskaper, argumentationsförmåga, vederhäftighet och precision 

 kunna variera sitt språk med hänsyn till syfte och mottagare 

 

Kriterier för betyget Godkänd 

 Eleven följer i sitt skrivande med viss hjälp skriftspråkets normer och i sin muntliga framställning de normer 

som gäller för det offentliga språket i tal. 

 Eleven omarbetar sina texter och utnyttjar andras synpunkter. 

Kriterier för betyget Väl godkänd 

 Eleven anpassar sig i tal och skrift till det offentliga språkets normer. 

 Eleven ger konstruktiva kommentarer till andras texter. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 

 Eleven granskar och värderar kommunikation av olika slag utifrån teoretiska kunskaper inom området, 

drar egna slutsatser och tillämpar sina kunskaper och erfarenheter i både tal och skrift. 

 

 Eleven prövar olika uttrycksmedel och vägar för att framföra budskap, granskar och drar slutsatser om 

effekter på mottagaren samt bearbetar och experimenterar för att uppnå avsedd verkan. 
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Bilaga 3 Instruktion för responsgivning 
 

Kamratrespons tal 
 

Ett av målen för kursen är att kunna ge och ta emot respons. Det får du träna på i följande 

uppgift. 

 

1) Läs igenom din kamrats tal. Fundera och kommentera därefter följande: 

 Vad ser du som det bästa med talet? 

 Hur ser du på inledningen? Fångar den åhörarnas intresse? 

 Har talet en tydlig struktur? Hålls det t.ex. ihop eller hoppar det fram och 

tillbaka? Är talet logiskt och klart? 

 Hur är språket? Finns det t.ex. några ord, meningar eller avsnitt som bör ses 

över? Om så är fallet, har du själv några förslag på ändringar? Saker du kan 

titta efter är t.ex. om det förekommer onödiga och störande upprepningar, om 

ord inte riktigt passar in i sammanhanget och om något bör läggas till eller tas 

bort. 

 Hur är tonen på talet, och passar det i sammanhanget?  

 Hur ser du på avslutningen? 

2) Skriv ner dina ändringsförslag i ett Word-dokument genom att använda ”granska”-

funktionen.  

3) Presentera er respons för varandra och sätt er därefter ner och bearbeta talet.  

4) Till Fronter skickar du sedan in både den första och andra versionen av talet. Skicka 

även med de ändringar du föreslog att din kamrat skulle göra med sitt tal. 
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Bilaga 4 Transkriptionsprinciper 
 

Transkriptionsprinciper (enligt Svensson 2009) 

Markering av: Tecken 

kort paus # 

längre paus ## 

förlängning av föregående ljud 

markeras med kolon 

: 

emfatisk betoning 

markeras med VERSALER 

NAJ 

ofullständigt yttrande  

avbrutet 

oavslutat 

komplettering av eget eller annans yttrande 

+ 

fras eller flera ord, exempelvis direkt anföring eller 

skriftspråkligt uttal av vanligen talspråklig form 

Anges med <>, med åtföljande hakparentes innehållande 

likhetstecken, frågetecken och metakommentar 

< >[= text] 

överlappning 

markeras med punktstreckad understrykning 

så du menar 

Egennamn: 

1) namn på kändisar o. dyl., 

skrivs ut 

2) övriga, 

markeras med NN med åtföljande hakparentes innehållande 

likhetstecken och kommentar 

1) Ernest Hemingway 

2) NN [= text] 

Pausljud 

Skrivs som de låter med två bokstäver och ingen kommentar 

ee 

 

 

Principer för transkription av ord med särskilda talspråksformer: 

Skrift  Transkription 

Konventionaliserade talspråksformer 

mig, dig, sig mej, dej, sej 

Någon, något nån, nåt 
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Bilaga 5 Skriftligt samtycke 
 

Hej. 

Jag håller på med en undersökning om elevrespons. Resultatet kommer att redovisas i en 

magisteruppsats som kommer att publiceras på nätet. Underlaget för uppsatsen är era 

talmanus och de kommentarer som skrevs i anslutning till dessa förra terminen i kursen 

Svenska C. Era namn kommer aldrig nämnas och era identiteter kommer heller inte att kunna 

spåras i uppsatsen. Vill du delta i undersökning skriver du ditt namn på raden nedanför. Jag 

skulle tycka det vore väldigt trevligt och givande om dina texter och tankar kunde få ingå i 

undersökningen. 

 

Vänliga hälsningar 

Per-Olof Remnesjö 

 

Ditt namn: 

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 6 Kompletterande tabeller 

Antal elever som kommenterat respektive deloperation  

Deloperation Totalt antal 

kommentarer 

Antal elever 

som 

kommenterat 

Max antal 

kommentarer 

per elev 

Genomsnittligt 

antal 

kommentarer 

Innehåll, genre 57 18 7 2.9 

Ordval 46 18 7  2.3 

Organisering av 

innehåll (struktur) 

44 18 4 2.2 

Meningsbyggnad 20 13 4 1.0 

Skrivsituationen, 

syfte, mottagare 

osv. 

19 12 3 1.0 

Rättstavning, 

användning av 

skiljetecken osv. 

13 10 2 0.7 

Actio 

(framförandet) 

11 4 6 0.6 

 

 

Kommentarernas funktion på respektive deloperation. Antal och procent 

 
 
Deloperation 

A  
Kommentarer 
beröm 

B  
Kommentarer 
förändring 

C 
Kommentarer 
klargörande 

D 
Kommentarer 
personliga 

E 
Kommentarer 
ifrågasättande 

 
 
S:a 

antal % antal % antal % antal % antal % 

1. Innehåll, genre 
 

24 42 12 21 8 14 6 11 7 12 57 

2. Ordval 
 

4 8.5 32 70 8 8.5 6 2 7 11 46 

3. Organisering av 
innehåll (struktur) 

33 73.5. 6 13.5 1 2 1 2 3 7 45 

4. Satser 
(meningsbyggnad, 
syntax) 

1 5 14 70 1 5 - 0 4 20 20 

5. Skrivsituationen, 
syfte, mottagare 
osv. 

8 42 2 11 - 0 3 16 6 31 19 

6. Rättstavning, 
användning av 
skiljetecken  

- 0 11 85 2 15 - 0 - 0 13 

7. Actio 
(framförandet) 

1  
 

9 8 73 - 0 - 0 2 18 11 
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Bilaga 7. Satstyper, språkhandlingar och modalitet 
Exemplen som hjälper till att beskriva de olika begreppen i den här bilagan är alla tagna ur 

materialet och återges i sin ursprungliga form. I exemplen som beskriver satstyper markeras 

subjekt med kursiv stil och finitet är fetmarkerat. Satserna avgränsas med │. 

Kolumn A: Satstyper 

Påståendets grammatik 

Den satstyp som uttrycker påståenden är påståendesatsen. I påståendesatsen har subjekt och 

finit ingen fast följd. Vanligast är påståendesatser med subjekt före finitet (55), men 

ordningsföljden kan också vara den omvända (56). Finitet kommer dock alltid som satsen 

andra led:  

(55) Jag tycker │det var ett trevligt tal. 

(56) Däremot tycker jag │att du bör se över avslutningen.  

Resonemanget ovan gäller för fria satser. I bundna satser måste inte finitet komma som 

satsens andra led. Där placeras till exempel inte före finitet. Den andra skillnaden mellan 

bundna och fria satser är att i bundna satser kommer alltid subjektet före finitet (57):  

(57) […]│ om man inte är helt nykter │som de på bröllopet lär vara. 

I vissa fall underförstås subjektet och påståendesatsen inleds då av finitet (58):  

(58) Låter lite uppgjort, │om talet ska vara på en fest. 

Frågans grammatik 

Huvudprincipen för frågesatsens grammatik är att subjektet kommer efter finitet:  

(59) Vad menar du med ”Helvetet bröt ut”? 

Det finns dock frågor som har subjektet före finitet. Det är frågor där frågeledet fungerar som 

subjekt (60): 

(60) Vilka är ”vi”? 

Det finns två olika typer av frågor. Frågan i (60) representerar en öppen fråga. Öppna frågor 

har i princip en obegränsad mängd svarsalternativ. Den andra typen av frågor benämns som 

sluten fråga (61). Slutna frågor har ett kraftigt begränsat antal svarsalternativ, ofta endast ja 

eller nej: 

(61) Ska detta vara här? 

Uppmaningens grammatik 
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Uppmaningar innebär ett utbyte av varor och tjänster och utmärks av att de inleds av ett verb i 

imperativ. Uppmaningssatsen saknar subjekt och har heller inget tidsförankrat finit (62): 

(62) Byt till ”,”! 

Uppmaningssatsen byts dock ofta ut mot en grammatisk metafor. Uppmaningen Byt till 

kommatecken! skulle till exempel kunna uttryckas med frågesatsen Kan du byta till 

kommatecken? eller påståendesatsen Det skulle vara fint om du byter till kommatecken.  

Fragment 

För att ett yttrande ska kunna klassificeras som en sats krävs att den innehåller ett finit. Satser 

som saknar finit har i min tabell klassificerats som fragment. Många av kommentarerna på 

lokal nivå som rör till exempel ordval (63), felstavning (64), eller grammatikfel (65) är 

uttryckta i form av fragment: 

(63) Blir flera gånger 

(64) rutinen 

(65) dem  

Andra kommentarer som även de ofta uttrycks som fragment är ospecificerat beröm: 

(66) Bra inledning 

(67) Bra avslut 

Kolumn B: Språkhandlingar 

I kolumn B presenteras vad jag anser vara den språkhandling som uttrycks i satsen. Till 

skillnad mot satstyp, som definieras utifrån den grammatiska formen, definieras 

språkhandling utifrån satsens funktion.  

Påstående 

Holmberg och Karlsson (2004) menar att även om påståendet är den språkhandling som minst 

pockar på mottagarens responsdrag så öppnar den ändå för viss respons. Ett påstående kan ju 

antingen bekräftas som relevant eller ifrågasättas. Ett påstående uttrycks kongruent i en 

påståendesats. Ofta används dock påståendesatsen för att uttrycka andra språkhandlingar. I 

elevkommentaren nedan visar jag genom att lägga till möjliga responsdrag, markerade med 

fet stil, hur den utifrån responsdraget kan tolkas både som påstående (68) och uppmaning 

(69):  

(68) Man kanske kan lägga till någon egenskap som passar till Lotta. → Jaha.  

(69) Man kanske kan lägga till någon egenskap som passar till Lotta. → Okej, jag fixar det. 
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Uppmaning 

En uppmaningssats uppmanar till handling och uppmuntrar inte till förhandling. Enligt 

Holmberg och Karlsson (2006) är uppmaningssatser vanligast i situationer där talaren 

antingen har ett tydligt maktöverläge eller där deltagarna är helt jämbördiga (2006: 54). 

Vanligast är dock att uppmaningssatser undviks och uttrycks med hjälp av olika grammatiska 

metaforer (70):  

(70) Du kanske ska skriva ”Säsongen därpå var Eriks pappa, Peter, vår ledare och tränare”. 

Genom att uttrycka sig metaforiskt blir uppmaningen mer förhandlingsbar. Holmberg och 

Karlsson ser uppmaningar uttryckta i påståendesatser som mindre befallande och mer 

rådgivande och på så sätt kan man undvika uppmaningssatsens maktposition. En annan aspekt 

med ett påstående i stället för en direkt uppmaning är tidsperspektivet: säger man Kom hit! 

förväntas en omedelbar reaktion, men säger man Du borde komma hit/Det skulle vara fint om 

du kom hit handlar det om ett åtagande i framtiden.  

Erbjudande 

Enligt Holmberg och Karlsson (2006) finns i funktionell grammatik inte några kongruenta 

grammatiska uttryck för erbjudanden. Dessa uttrycks därför med hjälp av grammatiska 

metaforer. Holmberg och Karlsson (2006) ser uppmaningen som ett möjligt huvudalternativ 

och refererar till resekatalogernas lockrop till presumtiva resenärer (Följ med till soliga 

Grekland!). De menar dock att det kan vara svårt med gränsdragningen mellan erbjudande 

och uppmaning. I stället listar de några olika förslag på hur frågesatsen och påståendesatsen 

på ett tydligare sätt uttrycker ett erbjudande: 

1. Erbjudande som påståendesats: 

Jag talar med din häst. Jag vill gärna tala med din häst. Jag skulle kunna tala med din 

häst […] 

 

2. Erbjudande som frågesats:  

Får jag lov att tala med din häst? Kunde jag få tala med din häst? Vill du att jag tala med 

din häst? (Holmberg & Karlsson 56) 

Kolumn C: Modalitet 

Modalitet är en övergripande term för de sätt en talare kan uttrycka attityder och värderingar 

(Toolan 1996: 46). Modalitet uttrycks vanligtvis med hjälp av modala verb eller 

interpersonella satsadverbial och enligt Holmberg och Karlsson (2006) räknas dessa alternativ 

inom funktionell grammatik som de kongruenta uttrycken för modalitet. Det finns fyra olika 

typer av modalitet: sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet. Dessa kan uttryckas i tre 
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olika grader: låg grad, medelhög grad och hög grad. I exemplet nedan illustreras hur man kan 

uppskatta graden av modalitet genom att placera in ett yttrande mellan två poler.  

Negerat påstående (utan modalitet): Tjocka/gravida tar inte illa upp 

Sannolikhet, låg grad: Tjocka/gravida kan ta illa upp 

Sannolikhet, medelhög grad: Tjocka/gravida bör ta illa upp 

Sannolikhet, hög grad: Tjocka/gravida måste ta illa upp  

Onegerat påstående (utan modalitet): Tjocka/gravida tar illa upp  

Att modifiera sina språkhandlingar innebär att man som talare eller skribent kan undvika att 

låta alltför säker i sina påståenden eller för att göra sina uppmaningar mindre kraftfulla. I 

kolumn C kan man därför spåra hur elevernas grammatiska strategier avslöjar relationerna 

mellan deltagarna. Elever vars kommentarer präglas av låg användning av modalitet upplevs 

som självsäkra, dominanta och deras påståenden och uppmaningar öppnar inte till 

förhandling. Elever vars kommentarer präglas av hög användning av modalitet upplevs som 

mindre säkra, hänsynsfulla och deras påståenden och uppmaningar öppnar till förhandling. 

 


