
Självständigt arbete 15 hp 

”Du pratar som dom i 

Sommarpratarna” 

Om gymnasieelevers respons på argumenterande 

tal och attityder till respons

Författare: Sylvia Westerholm 

Handledare: Sofia Ask 

Examinator: Maria Lindgren 

Termin: HT14 

Ämne: Svenska 

Nivå: A1E

Kurskod: GO1194 



  

 

 
 

Abstract 

The aim of this study is to investigate oral peer review on argumentative speech and to 

study the attitudes towards this peer review. The investigation was performed in an up-

per secondary school class, and it focused on the different types of oral responses 

students give each other. In addition, the study investigated in what way the students 

experience this type of peer review. The results show that students reflect on form and 

performance as well as content, but they place more emphasis on form and performance 

than content. Students are positive about peer review and its importance for their 

progress. The investigation shows that peer review is needed, but the methods need to 

be developed further as response should mirror all parts of a work process, peer review 

can be used in other situations such as work life as well as in the teaching of other 

subjects.  
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1 Inledning 
Elevers muntliga respons som metod i undervisningen inom svenskämnet i 

gymnasieskolan är ett fält som rymmer många frågor som exempelvis vilken respons 

eleverna kan ge, vad de kan ge respons på och vilken didaktisk potential 

responsgivandet kan innehålla. I gymnasiereformen 2011 (Skolverket 2011) har muntlig 

framställning fått en stark ställning och kunskapskraven på eleverna i detta moment har 

skärpts i förhållande till tidigare kursplaner. Den muntliga förmågan ska tas i beaktande 

i alla undervisningsämnen och alltså inte bara inom svenskämnets ramar. Elever ska 

kunna argumentera muntligt samt känna till den retoriska arbetsprocessen, vilket 

framhålls i kursplanerna för gymnasiekurserna Svenska 1 och 2. I beskrivningen av 

ämnet svenska står det att ”Undervisningen i muntlig och skriftlig framställning ska ge 

eleverna tillfälle att värdera andras muntliga framställningar och texter samt bearbeta 

sina egna muntliga framställningar och texter, efter egen värdering och andras råd” 

(Skolverket 2011:160). Som en del av kunskapskraven om muntlighet, finns alltså ett 

implicit krav på att elever lyssnar aktivt, vilket skulle kunna tolkas som att respons, 

tillsammans med retorik har blivit en del av den muntliga förmåga som eleverna 

förväntas utveckla under sin studietid. Kursplanernas ökade kunskapskrav på 

muntlighet och aktivt lyssnande väckte tillsammans med mina iakttagelser vid muntliga 

presentationer intresset för att göra en undersökning om kamratrespons. Under min tid 

som lärare har jag reflekterat över att genomförandet av muntliga moment oftast följer 

samma mönster; eleven håller sin presentation följt av en applåd och respons från 

läraren. Därefter är det dags för nästa talare.  

Bo-Arne Skiöld skriver i Svenskläraren (1985) om kamratresponsens fördelar: om 

eleven tillåts inta rollen som bedömare kan det bidra till att lektioner med muntlig 

redovisning blir mer omväxlande och intressanta. Om elever tillsammans reflekterar 

över vad som uppfattas som bra och vad som kan förbättras i ett muntligt anförande kan 

eleverna förbättra sin presentationsteknik, men även sin allmänna 

kommunikationsteknik och språkutveckling.  

Elever efterfrågar respons på muntlig framställning, men lärarens respons 

inskränker sig ofta till omdömet ”bra” och ett besked om betyg (Olsson Jers, 2007). 

Elever vill ha kännedom om vilka delar de utför tillfredsställande och vilka förmågor de 

kan utveckla till nästa tillfälle. Det är därför betydelsefullt att lärare tränar elever att 

lyssna aktivt och att läraren diskuterar med eleverna om vad ett aktivt lyssnade innebär 

(Olsson Jers, 2010).  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är dels att undersöka gymnasieelevers kamratrespons på muntlig 

framställning, dels att studera elevers attityder till responsgivning. Elever tenderar att ge 

respons på själva framförandet och talets form mer än innehållet i talet, men kan ändå 

vara ett lärorikt inslag i examinationer i muntlig framställning (Olsson Jers, 2010). 

Eleven uppmanas att reflektera lika mycket över hur talet framförs som vad som 

framförs, men brist på rutin gör att elever kan ha svårt att fokusera på många faktorer 

samtidigt. Mina frågeställningar är följande: 

 Vad kännetecknar elevers muntliga responsgivning på kamraternas muntliga 

presentationer?  

 Hur upplever eleverna rollen som responsgivare respektive responsmottagare vid 

muntliga presentationer? 

2 Bakgrund  
I det här kapitlet presenteras relevant forskning om lyssnande, muntlighet och 

användning av elevrespons i undervisningen. 

2.1 Att lyssna i klassrummet 

I vardagen dominerar lyssnandet som aktivitet, men är inte lika vanligt som aspekt i 

undervisningen i svenska. En undersökning om lyssnande visar att elever lyssnar till 

auditivt och visuellt upplevda röster i klassrummet och att de själva sedan talar med 

stöd av dessa röster när de skapar sin egen röst (Adelmann, 2002). Auditivt upplevda 

röster kan vara elevens förmåga att strukturera ett tal, elevens sätt att behärska retoriska 

grepp och rösthantering. Visuellt upplevda röster kan vara elevens sätt att använda 

hjälpmedel i anknytning till sitt tal, kroppsspråk och ögonkontakt. Så kallat rapporterat 

lyssnande, det vill säga elevers reflektioner på röster, visar att eleven har deltagit i 

någon form av aktivt lyssnande i klassrummet. Studien om lyssnande visar hur 

lyssnande i ett didaktiskt perspektiv beskriver ”klassrummets mångstämmighet ur ett 

lyssnarperspektiv” (Adelmann, 2002:284). Adelmann använder begreppet 

lyssnarrepertoar, vilket är lyssnarens ”förråd” av upplevda röster. Av 

lyssnarrepertoaren framgår det vilka erfarenheter som eleverna riktar sin 

uppmärksamhet mot. Begreppet lyssnarprofil beskriver hur elever använder olika röster 

under interaktionen med sina klasskamrater. Alla elever har olika lyssnarprofiler, och 
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det är olikheterna som kan forma gruppen. Lyssnandet får därför betydelse för 

läroprocessen genom att responsen har betydelse för förståelsen. Därmed får också 

gruppen betydelse för lärandesituationerna. Rapporterat lyssnande kan därför ingå i 

olika typer av språkutvecklande arbete där man utgår från elevens individuella 

rösterfarenheter och röstupplevelser. Att lyssna till röster kan då vara att utvecklas 

språkligt tillsammans genom att lyssna uppmärksamt till andras röster och att vara 

uppmärksam på såväl den egna inre rösten som på hur den egna rösten utvecklas 

(Adelmann, 2002).  

 Respons kräver aktivt och effektivt lyssnande. En undersökning visar att det 

aktiva lyssnandet lägger fokus på sändaren och har som syfte att kontrollera att 

lyssnaren uppfattat sändaren rätt (Nilsson & Waldermarsson, 2007). Den 

undersökningens fokus var på samspelet mellan människor och har bedrivits på 

människor i olika åldrar och situationer. Respons kräver ett värderande och kritiskt 

lyssnande, eftersom lyssnarna i sammanhanget försöker bedöma hållbarheten eller 

riktigheten i det som sägs. Motsatsen till aktivt och kritiskt lyssnande är ”slölyssnande” 

och ”störande” lyssnande. Den som slölyssnar intar ett passivt förhållningssätt till 

exempelvis klasskamraters muntliga anföranden. Slölyssnandet kan vara en konsekvens 

av att lyssnaren stänger av informationen. Den störande lyssnaren skapar störningar i 

kommunikationen i form av exempelvis dålig ögonkontakt (Nilsson & Waldermarsson, 

2007). 

I tidigare kursplaner för svenskämnet har elevrespons på muntlig och skriftlig 

produktion inte varit en självklarhet. Första gången aspekten lyssna dyker upp är i 

Lgr80, där ett av huvudmomenten i kursplanen innebar att eleverna skulle tala och 

lyssna. Anmärkningsvärt är att den aspekt människor utvecklar först, nämligen att 

lyssna, får minst utrymme och införs sist i ämnet svenska (Adelmann, 2002). Det är 

först i kursplanerna i svenska i Gy2011 som lyssnandet har fått en tydligare ställning. 

   

2.2 Att tala i klassrummet 

En förutsättning för att utveckla en funktionell responskultur för muntliga 

presentationer är att en fungerande muntlig kultur råder i klassrummet, vilket två olika 

undersökningar om muntlighet visar (Palmér 2008, Olsson Jers, 2010). En sådan 

muntlig kultur i klassrummet kännetecknas av öppenhet och god kommunikation mellan 

elever och lärare, vilket bidrar till att eleverna kan tala inför varandra i olika situationer 
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(Olsson Jers, 2010). Att en elev ska utveckla en tillfredsställande muntlig kompetens är 

i mångt och mycket lärarens uppgift. Lärarens agerande i muntliga talsituationer riskerar 

ofta att fastna i färdighetsträning och uppvisning snarare än att skapa meningsskapande 

kommunikation med klassen. Muntlig framställning är en färdighet som kan övas, men 

också en språklig aktivitet som rymmer ett eget kunskapsinnehåll. Lärarens makt i 

klassrummet är betydande, eftersom han eller hon styr arbetet och därmed den muntliga 

kulturen. Konsekvensen blir att eleverna visar acceptans inför muntlighet, men ingen 

entusiasm (Palmér, 2008). Studiemässigt starka elever skapar talutrymme och påverkar 

också i viss mån innehållet i den muntliga kulturen. Andra elever begränsas språkligt av 

exempelvis social osäkerhet, bristande status i kamratgruppen eller eget 

avståndstagande. Det finns alltså en potential för språkutveckling i de muntliga kulturer 

som råder i ett klassrum, men den utnyttjas inte alltid. Exempelvis kan 

smågruppssamtal, muntliga redovisningar och lärarledda samtal om redovisningarna 

utveckla den muntliga kulturen så att även det aktiva lyssnandet kan ingå i denna kultur 

(Palmér, 2008).  

2.3 Användning av respons i undervisning 

Idén om att använda respons i undervisningen fanns i norska och svenska läroplaner 

under 1990-talet, men var mer detaljerad och omfattande i Norge. En kartläggning av 

användningen av respons i undervisningen gjordes av några högskolestudenter vid 

universitetet i Oslo (Løkensgard Hoel, 1995). Kartläggningen visade att respons som 

arbetsmetod behövde utvecklas eftersom lärarna i undersökningen lade mest tid på 

förberedelser. Några utvecklade verktyg och metoder fanns inte och lärarna ansåg att 

respons tog för mycket tid. Efter denna kartläggning började forskning om respons ta 

fart. Løkensgard Hoel (a.a.) menar att kamratrespons i klassrummet behövs, men också 

att lärare uppger många olika orsaker till att det responsarbete som bedrivits hittills inte 

är tillräckligt utvecklat (1995). Lärarna uppgav att responsarbete tog för mycket tid. De 

svagpresterande respektive högpresterande eleverna hade ingen större nytta av den 

respons de fick, eftersom eleverna kunde för lite om språk och muntlighet för att kunna 

ge någon relevant respons. Vinsten med arbetssättet gick heller inte att mäta (1995). 

Tre undersökningar om muntlighet visar att språk och erfarenhet är nyckeln till 

utveckling och effektivt lärande (Palmér 2008, Løkensgard Hoel, 1995, Olsson Jers 

2010). Respons behöver dessutom inte bara omfatta muntliga uppgifter utan är vanliga 

också i skriftliga moment. Användandet av responsgrupper syftar till att elever ska bli 
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mer ansvarstagande och att de ser kamratrespons som en del av inlärningsprocessen. En 

studie om respons bygger på att elever bär med sig olika erfarenheter av att tala 

offentligt (Olsson Jers, 2010). Sina erfarenheter har de inte bara skaffat sig under 

skoltiden. Argumenterande talsituationer uppstår även under ungdomars fritid genom att 

de deltar i exempelvis idrottsutövning, teaterföreställningar eller politiska engagemang. 

Erfarenheterna kan utgöra en grund som kan utvecklas i klassrummet. Olsson Jers 

studie visar att elever reflekterar över olika delar av ett tal och egenskaper som talaren 

har (2010).  

En undersökning om respons i undervisningen visar att om elever ska fungera som 

responsgivare behöver de ha olika responskompetenser som exempelvis muntlig 

kompetens, sakkunskap och pedagogisk kompetens (Løkensgard Hoel, 2001). 

Responsarbete är inget som bemästras en gång för alla utan det rör sig om en 

kontinuerlig läro- och utvecklingsprocess och ska hållas vid liv och vidareutvecklas. 

Elevers respons har tendensen att resultera i positiva omdömen. Eftersom elever har 

olika typer av kompetens agerar de olika i en responssituation, vilket synliggörs i den 

respons de ger. En tendens är att läsovana elever har svårt att konkretisera, specificera 

och formulera sig, vilket gör att de ofta ger generell respons (Løkensgard Hoel, 1995, 

2001). Det kan bero på att de inte har språklig kompetens att uttrycka sig, även om de 

har upptäckt brister eller förtjänster i det framförande som de har lyssnat på. Dessa 

elever har förmodligen inte en tillräckligt utvecklad begreppsapparat och fungerande 

terminologi, vilket gör att de använder generella påståenden av typ ”bra” eller ”oklart”. 

Läsvana elever formulerar sig med större konkretion och precision och gör även mer 

flexibla tolkningar.  

Ett annat perspektiv på eleven i responssituationen är att eleven hamnar i en 

dubbel position. I den ena positionen närmar de sig lärarrollen, men i den andra 

positionen är de fortfarande elever, vilket innebär att de möter framställningen både som 

talare och lyssnare. Det innebär ett komplicerat roll- och funktionsskifte, medan läraren 

stannar kvar i sin vanliga roll (Løkensgard Hoel, 1995). Därför intar läraren en central 

ställning i skapandet och utvecklandet av responsarbetet i en klass. Eftersom elever får 

detta stora ansvar bör detta tas i beaktande i bedömningssammanhang. Den slutsats som 

skulle kunna dras är att undervisningen om muntlig framställning har stor betydelse för 

utvecklingen av ett fungerande responsarbete (jfr Løkensgard Hoel, 1995, 2001).  

Den respons som ges kan ske i direkt form eller utvidgad form och förekommer i 

olika responstyper. Responstyperna utgår från den retoriska arbetsprocessens olika delar 
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men behandlas inte som kunskapsområden i undervisningen, vilket leder till brist på ett 

metaspråk om muntlighet (Olsson Jers, 2010). Konsekvensen blir att det råder osäkerhet 

bland eleverna om vad som förväntas av dem i en responssituation. I förberedelserna för 

förberett tal bör elever få möjlighet att arbeta lika mycket i inventio som i actio det vill 

säga tankeprocess och framförande. Olsson Jers visar vidare att kamratrespons är en 

metod för språklig utveckling men menar samtidigt att elever i en responssituation har 

svårigheter att ge respons (Olsson Jers, 2010). Det finns en tendens att elever fastnar i 

vissa delar av ett tal och därmed har svårt att reflektera över alla talets delar. Elever kan 

få ett så kallat salutogent förhållningssätt i responsen, det vill säga de använder det som 

fungerar i sammanhanget, vilket gör att responsen kan bli för mild och omdömena kan 

bli orättvisa och oärliga. Ett översalutogent förhållningssätt är respons som enbart blir 

positiv. En så kallad inlåsningseffekt kan uppstå i responssituationen, vilket innebär att 

lyssnaren lägger fokus på det som de anser vara viktigast och glömmer övriga faktorer 

(Olsson Jers, 2010). Muntlig framställning är ett, precis som det låter, muntligt moment, 

vilket gör att elever ofta fastnar i själva framförandet, det vill säga actio. Det innebär att 

elever behöver ett metaspråk om respons i undervisningen och att undervisningen måste 

lyfta fram andra delar av muntlighet än enbart actio (Løkensgard Hoel, 1995, Olsson 

Jers, 2010).  

En undersökning om formativ bedömning, det vill säga bedömning som syftar till 

att stödja elevernas lärande, lyfter fram responsens betydelse för utvecklingen av elevers 

muntliga kompetens (Hult & Olofsson, 2011). Formativ bedömning anses nödvändig i 

undervisningen, men bedömningen, i det här fallet respons, behöver strategier för att bli 

framgångsrik. De strategier som gör formativ bedömning framgångsrik, är tydliga mål 

och kriterier, framåtsyftande och uppgiftsrelaterad feedback och övning i själv- och 

kamratbedömning (2011). 

2.4 Responser 

När en lyssnare ger muntlig respons på tal, sker det oftast i anslutning till talet, men kan 

också ges vid tillfällen i efterhand. Den respons man ger är av olika typer beroende på 

vad man som lyssnare lägger märke till. Nedan beskrivs respons vid olika tillfällen, 

utvidgad respons och responstyper. 
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2.4.1 Respons vid olika tillfällen 

När respons ges kan den ske direkt eller vid senare tillfällen. Direkt respons är respons 

eleven får i anslutning till sin prestation, exempelvis när läraren eller klasskamraten ger 

muntlig respons till eleven inför klasskamraterna. Fördelen med direkt respons är att 

eleven omgående får feedback. De som ger respons har talet aktuellt i minne och kan 

reflektera över valda delar av talet (Olsson Jers, 2010). Nackdelen med att enbart ge 

direkt respons är att responsen blir tillfällig och kanske inte tillräckligt utvecklande. 

Utvidgad respons ges efter flera elevers prestationer, oftast efter en längre tid. Elever 

och lärare reflekterar tillsammans över den direkta responsen. Fördelen med utvidgad 

respons är att en undervisningsgrupp tillsammans kan reflektera över responssituationen 

och ge feedback igen. Nackdelen med enbart utvidgad respons är att de framförda talen 

lätt kan falla i glömska, eftersom tiden mellan talet och responsen förlängs och eleverna 

får svårt att minnas specifika delar av talen. Med fördel ska båda typer av respons 

användas för att få en mer samlad bild av responsgivningen (Olsson Jers, 2010) . 

2.4.2 Responstyper 

Inom den klassiska retoriken finns partesmodellen som är en arbetsmodell för muntliga 

framföranden: inventio (insamlingen av materialet), dispositio (strukturerandet av 

materialet), elocutio (den språkliga utformningen), memoria (inlärningen av talet) och 

actio (framförandet av talet) är de delar som ligger till grund när man arbetar fram ett 

riktat och träffande tal (Hägg, 2001). Olsson Jers (2010) beskriver fyra olika 

responstyper: 

 Lyssnarfokuserad respons bygger på lyssnarens reaktion och ställer inga krav på 

ämneskompetens eller retorisk kompetens. Lyssnarfokuserad respons är respons 

på talets innehåll. 

 Kriteriefokuserad respons bygger på att lyssnaren har ämneskompetens och 

retorisk kompetens och är respons på valda delar av talet som struktur och 

språklig och retorisk nivå. 

 Talarfokuserad respons bygger på hur lyssnaren reflekterar över talarens 

egenskaper som exempelvis hur talaren använt sin röst. 

Dessa tre typer av respons sker i direkt form.  

 Diskursfokuserad respons bygger istället på hur lyssnaren upplever respons i sig 

och ges i utvidgad form. Diskursfokuserad respons kan bygga på olika delar av 

partesmodellen. 
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I figur 1 sammanfattas hur de olika typerna förhåller sig till varandra fördelade på direkt 

eller utvidgad respons. Undersökningens utgångspunkt vilar på två huvudfrågor: vilken 

typ av respons eleverna ger och elevernas upplevelser av respons. 

 

Figur 1: Direkt respons, responstyper och utvidgad respons. 

 

Efter Olsson Jers (2010). Figuren är bearbetad och förenklad. 

 

3 Metod och material 
I avsnittet presenteras undersökningens metod och material. Det innehåller en 

beskrivning av urvalet av informanter, genomförandet, analysmetod, hantering av 

materialet, etiska aspekter och metodkritik. 

 

3.1 Urval av informanter 

Studien är en kvalitativ undersökning. Studien genomfördes i en gymnasieklass som går 

andra året på samhällsvetenskapligt program. I årskurs 2 läser eleverna kursen Svenska 

2 där en del av kursplanens centrala innehåll har fokus på muntlig och skriftlig 

argumentation. Undersökningsgruppen består av 19 elever, varav 6 är flickor. Samtliga 

elever har idrottsprofil. Gruppen var inte obekant eftersom jag undervisade dem i 

årskurs 1, men i ett annat ämne. Vid tiden för undersökningens genomförande 

undervisade jag gruppen i Svenska 2 och var alltså den som ansvarade för kursens 

planering, genomförande och betygsättning. Att tala inför grupp, debattera eller göra 

muntliga redovisningar var inget nytt för gruppen, eftersom de haft muntlig 

framställning i andra undervisningsämnen och tidigare inom svenskämnet. 

Direkt respons    Utvidgad respons 

Lyssnarfokuserad  

Respons 

Kriteriefokuserad 

respons 

Talarfokuserad 

respons 

 Diskursfokuserad 

respons 

 
Lyssnaren 

reflekterar över 

talets innehåll. 

Lyssnaren behöver 

inte ha 

ämneskompetens 

eller retorisk 

kompetens. 

Lyssnaren 

reflekterar över 

talstruktur och 

retorisk kompetens. 

Lyssnaren kan 

känna igen 

exempelvis en 

metafor. 

Lyssnaren 

reflekterar över 

talarens 

egenskaper som 

röstläge, 

ögonkontakt och 

kroppsspråk. 
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reflekterar över 

attityder och 

upplevelser av 

respons.  
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Klassen har sedan tidigare erfarenhet av att få respons på utförda uppgifter men 

inte av att ge respons till varandra. Skolans idrottsinstruktörer och elevernas 

klubblagstränare kontinuerligt ger feedback och eleverna vittnar om att den respons de 

kommer i kontakt med i idrottssammanhang stundom tenderar att vara skarp, eftersom 

konkurrensen är hård. Däremot har eleverna inte lika mycket vana och erfarenhet av att 

ge respons till varandra, vare sig på muntliga eller skriftliga uppgifter.  

 

3.2 Genomförande  

Undersökningsgruppen fick i uppgift att i mindre grupper diskutera vad som utgör ett 

bra klassrumsklimat. Det finns många fördelar med att diskutera och skapa ett bra 

klassrumsklimat, eftersom elever och lärare tillsammans kan bestämma 

förhållningsregler och rutiner. Det gör också att elever kan känna sig mindre obekväma 

i en muntlig situation (Olsson Jers, 2010). Kravet på lyssnaren diskuterades, eftersom 

eleverna inför det aktuella momentet (att ge respons) skulle inta en ansvarstagande roll i 

klassrummet. Diskussionen med klassen fick betydelse för undersökningen, eftersom 

eleverna tog sin uppgift seriöst. Inga elever uppförde sig störande under sina kamraters 

framföranden eller uteblev helt från responsuppgiften. Alla bidrog till att 

undersökningen kunde genomföras på ett tillfredsställande sätt.  

Syftet med att ge respons var att klasskamraterna skulle lyfta fram faktorer i 

framförandet som var tillfredsställande och faktorer som kunde förbättras. 

Undersökningsgruppen uppmanades att i anslutning till respektive framförande ge 

respons. Elevernas tal och muntliga respons spelades in. Responsen var både muntlig 

och skriftlig, men det är enbart den muntliga responsen har analyserats. En diskussion 

fördes om vad man som lyssnare kan ge respons på. Tillsammans med eleverna arbetade 

jag fram en responsmall som följdes (se bilaga A) när en klasskamrat höll sitt tal. 

Eftersom eleverna haft genomgångar av grundläggande retorik och argumentation kan 

detta ha bidragit till hur mallens innehåll utformades. Efter det enskilda talet fick 

eleverna ge varandra direkt muntlig respons med hjälp av sitt skriftliga underlag. Varje 

elev som höll sitt argumenterande tal fick efteråt ta del av den anonyma skriftliga 

responsen. Samtliga elever antecknade, men det var inte alla som framförde någon 

respons muntligt eftersom det var frivilligt.  

Sammanlagt deltog 19 elever i undersökningen varav 17 höll argumenterande tal. 

Eleverna var i sin tur indelade i tre mindre grupper och varje grupp fick en tilldelad 
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lektion att hålla sina tal. Två elever höll alltså inte sina tal, men medverkade och gav 

sina kamrater respons. Under den första lektionen höll 5 elever sina tal, den andra 6 

elever och den sista 6 elever. I undersökningen var det nödvändigt att ha mindre grupper 

eftersom de enskilda elevernas presentationer och elevernas muntliga respons 

beräknades ta tid. En klass med 19 elever hinner inte vid ett och samma tillfälle 

genomföra sina uppgifter med för- och efterarbete, eftersom ett lektionspass enbart 

omfattar 70 minuter. Dessutom upplever elever att en mindre grupp skapar större 

trygghet och mindre nervositet inför det muntliga momentet. Två grupper var blandade 

med både flickor och pojkar och en grupp bestod av enbart pojkar. Pojkgruppens 

respons skiljer sig inte från övriga gruppers. 

3.3 Analysmetod 

Elevernas utsagor kartlades i två kategorier i delundersökningen om direkt respons. Vid 

respektive utsaga markerades vilka som berörde framförande och talets form i första 

hand, i andra hand talets innehåll eller båda delarna. Jag utgick från följande kriterier: 

respons på hjälpmedel, rösthantering, kroppsspråk, ögonkontakt, talstruktur, talets 

språkliga anpassning och retorisk skicklighet, hamnade i en formfokuserad kategori. 

Respons på talets budskap och innehåll placerades i en innehållsfokuserad kategori. 

Onyanserad respons på framförande och form eller innehåll eller båda två, hamnade i en 

egen kategori efter följande kriterium: eleven har delvis reflekterat över form och 

innehåll, men inte utvecklat det. 

Eftersom eleverna fokuserade på framställningens olika delar var det naturligt att 

dela in utsagorna i underkategorier. På så sätt visar materialet mer nyanserat var 

elevernas fokus ligger. Det fanns ingen anledning att dela upp den tredje kategorin, 

eftersom elevernas responser i denna var alltför otydliga. En utsaga kan återfinnas i mer 

än en responskategori som exempelvis ”Du har en bra ögonkontakt med oss för jag 

lyssnade verkligen på vad du sa. Du tittade knappt i pappret, bra. Fast jag håller inte 

med dig i ditt budskap att idrott ska vara viktigare än något annat men jag tyckte att du 

övertygade mig ändå”. Eleven har både reflekterat över form och framförande 

(ögonkontakt) och innehåll (budskap). 
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Figur 2: Hur formfokuserad, innehållsfokuserad och onyanserad respons definieras och 

vilka responstyper de representerar 

 

Formfokuserad 

respons 

Innehållsfokuserad 

respons  

 

 

Onyanserad respons  

 

 

Kriterie- och 

talarfokuserad respons. 

 

 

Kriterium: Eleven har helt 

eller delvis reflekterat över 

rösthantering (tonläge, 

tempo), ögonkontakt, 

kroppsspråk, struktur, 

språklig anpassning, retorisk 

kompetens och 

hjälpmedel. 

 

Lyssnarfokuserad respons. 

 

 

 

Kriterium: Eleven har helt 

eller delvis reflekterat över 

budskap. 

 

 

Lyssnarfokuserad, 

talarfokuserad och 

kriteriefokuserad respons. 

 

Kriterium: Eleven har delvis 

reflekterat över en specifik del av 

talet, men inte nyanserat.  

 

 

(I figuren finns, utöver egen kategorisering, Olsson Jers (2010) responstyper. Responskategorier och 

kriterier är mina definitioner. ) 

 

Undersökningen om utvidgad, diskursfokuserad respons, presenteras i en separat del i 

analysavsnittet. Diskursfokuserad respons är den del av undersökningen där elever 

reflekterar över upplevelserna av den respons de har fått på sina tal och för den 

undersökningen valdes en annan analysmetod. Eleverna hade en sammanfattande 

diskussion om hur de upplevde att ge och att få respons efter undersökningen. Eleverna 

fick ett formulär med tre diskussionsfrågor varav de två första rörde hur elever upplever 

att få och att ge respons. Den tredje frågan rörde hur eleverna upplever responsens 

betydelse för sina studier. Synpunkterna kategoriserades sedan som antingen negativa 

eller positiva.  

3.4 Hantering av materialet 

För att få ett underlag för studien om direkt respons gjordes ljudinspelningar av 

elevernas tal och den muntliga respons de fick. Inspelningarna av elevernas respons har 

sedan transkriberats utifrån Norrbys (2004) principer om bastranskription. Eftersom 
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undersökningens första huvudfråga har handlat om innehållet i den direkta responsen 

har endast bastranskription gjorts, vilket kortfattat innebär att ljudinspelningen har 

nedtecknats skriftspråksnära.  

 De elever som höll sina tal fick varierat antal responser från eleverna i gruppen 

vid det valda lektionstillfället. Situationen uppstod aldrig att någon elev inte fick någon 

respons alls. Sammanlagt utgör 54 utsagor underlag för studien. Varje elev kallas för 

enbart ”elev” i materialet. I presentationen av analysen finns utsagor som illustrerar 

respektive responskategori. Avsikten har varit att ge så tydliga exempel som möjligt för 

respektive kategori, vilket betyder att en utsaga som av någon anledning varit 

svårtolkad, har strukits i urvalsprocessen. En svårtolkad utsaga är exempelvis ”Jag kan 

inte se att du har något inledande typ ditt argument om rökning som du typ säger i 

början”.  

Jag har enbart gjort ljudinspelningar av elevernas muntliga respons för studien om 

direkt respons. I delstudien om utvidgad respons användes istället ett skriftligt underlag. 

Den undersökningen har inte haft som syfte att undersöka en viss typ av respons. Ett 

formulär med tre frågor (se bilaga C) som eleverna fyllde i var tillräckligt, eftersom 

denna del av undersökningen hade som syfte att kartlägga elevernas åsikter om 

kamratrespons. Denna delundersöknings fokus ligger på om elever upplever det negativt 

eller positivt att ge och få respons. Elevernas svar sammanfattades och fördelades i en 

positiv och en negativ kategori. En svårighet uppstod när jag skulle placera utsagor för 

direkt respons i en av responskategorierna, som jag valt att kalla den onyanserade 

kategorin. I dessa utsagor kan man ana att eleven vill fokusera på en specifik del av 

talet, men har svårt att finna lämpliga formuleringar. Stundom var det svårt att avgöra 

om utsagan representerade form eller innehåll. Med tanke på fåordigheten och 

otydligheten i dessa utsagor placerades dessa i den onyanserade kategorin. Det är 

specifikt det otydliga och osäkra i elevernas utsagor som avgjorde att dessa hamnade i 

denna grupp. En elev kan ha fokuserat på exempelvis frågan Utnyttjar talaren retoriska 

grepp (retorisk fråga, anaforer, metaforer)? och har svaret exempelvis blivit ”Jättebra 

att du är så tydlig med bra exempel”. När materialet bearbetades var detta en svårighet, 

eftersom jag inte hade tillräckligt material som visar om utsagan speglar innehåll, 

framförande eller form, eller om den skulle hamna i den onyanserade kategorin. Eleven 

kan ha noterat kamratens retoriska kunskap men inte nyanserat sitt uttalande.  
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3.5 Etiska aspekter 

Syfte och upplägg med studien beskrevs för eleverna och de blev tillfrågade om att delta 

i undersökningen. När eleverna informerades om studien utgick jag från 

Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer för samtycke, information, 

konfidentialitet och nyttjande. Jag betonade särskilt att deras medverkande var frivilligt, 

och jag fick deras tillåtelse att spela in dem. Eleverna i studien var omyndiga, så ett brev 

till föräldrarna skickades hem för samtycke (se bilaga B). Eleverna är anonyma i 

undersökningen, vilket jag även meddelade dem före inspelning enligt principen om 

konfidentialitet. Det är enbart jag som har tagit del av det empiriska materialet, vilket 

eleverna är medvetna om.  

 

3.6 Metodkritik 

Det finns fördelar och nackdelar med att vara bekant med sin undersökningsgrupp. 

Fördelarna är att jag vet hur de fungerar som grupp. Nackdelarna kan vara att jag som 

lärare kan ha påverkat resultatet. Eleverna ställde frågor om de gjorde rätt eller fel när 

de gav respons, men jag betonade att jag ville hålla en låg profil i klassrummet och att 

eleverna inte skulle fundera allt för mycket på min närvaro. Eftersom eleverna var 

medvetna om att deras muntliga reflektioner spelades in, kan detta ha påverkat resultatet 

eftersom frågor om undersökningens syfte ställdes av dem. Eleverna kan ha känt någon 

form av ängslan och det kan i sin tur ha bidragit till att en del utsagor blivit korta och 

inte så nyanserade.  

Förberedelserna i klassrummet var till hjälp när studien planerades, men borde 

kanske tonats ner, eftersom det tog för mycket utrymme av arbetsmomentet. Att 

tillsammans med eleverna ha en dialog om vad det innebär när man lyssnar aktivt på 

sina klasskamrater gjorde undersökningen förvisso enklare, men nackdelen kan vara att 

alltför mycket kraft på förberedelser kan ha styrt resultatet eftersom eleverna var 

medvetna om att en undersökning skulle göras.  

Det kan finnas invändningar mot att en mall användes i undersökningen (se bilaga 

A). Att använda en mall för respons var nödvändigt, men kan ha styrt elevernas svar. 

Jag vill understryka att eleverna och jag tillsammans utformade mallen. Eleverna hade 

deltagit innan i genomgångar om grundläggande retorik och muntlig argumentation. 

Genomgångarna kan ha bidragit till att eleverna kom med bra och användbara förslag på 

sådant som man kan ge respons på. De två första frågorna i mallen rör innehållet i ett tal 
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och de övriga frågorna rör framförande och talets form. Frågorna är övervägande 

inriktade på det senare, och detta kan ha påverkat hur elever svarat. Dock valde vissa 

elever att muntligt svara detaljerat på respektive fråga i mallen, och vissa valde att svara 

på enstaka frågor. 

I mallen finns inte frågan om hur eleven utnyttjat presentationstekniskt 

hjälpmedel. Detta kan ha påverkat resultatet eftersom få elever har reflekterat över detta. 

Jag valde att utelämna frågan eftersom arbetsmomentet (muntlig argumentation) krävde 

ett presentationstekniskt hjälpmedel, det vill säga att samtliga elever var tvungna att 

använda ett sådant och då förutsatte jag att eleverna skulle reflektera över hjälpmedel. 

Med andra ord var det förutsatt att ett hjälpmedel skulle finnas med i framförandet och 

på så sätt även speglats i responsen.  

Det gjordes aldrig någon ljudinspelning av undersökningen om utvidgad respons 

eftersom jag använde elevernas skriftliga svar. Undersökningen om utvidgad respons 

hade fokus på elevernas attityder till respons och jag bedömde att ett 

anteckningsprotokoll var tillräckligt. Eleverna diskuterade visserligen frågorna muntligt, 

men samtidigt lät jag eleverna anteckna synpunkter som sedan sammanställdes. 

Elevernas argumenterande tal betygsattes men inte deras responsgivning. Jag 

valde att anteckna deras reflektioner i mitt övriga betygsunderlag. Det finns 

betygskriterier om muntlighet och argumentation, men det finns ännu inga kriterier för 

hur elever ska lyssna. 

4 Resultat 
I följande kapitel presenteras resultatet av undersökningen.  

 

 

4.1 Direkt respons 

I undersökningen av direkt respons finns tre huvudkategorier av elevrespons. Den första 

kategorin är i sin tur uppdelad i underkategorier, eftersom kategorin blev omfattande. 

Varje huvud- och underkategori illustreras med en exempelutsaga som visar hur en elev 

har gett respons.  
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Figur 3: Fördelning av direkt respons  

    

 Formfokuserad respons Innehållsfokuserad 

respons 

Onyanserad respons 

  

Antal utsagor: 30 Antal utsagor 3 Antal utsagor 21 

Kriteriefokuserad respons  

användning av presentationstekniska 

hjälpmedel (4) 

struktur (2) 

retorisk skicklighet (3) 

 

Talarfokuserad respons  

rösthantering (6) 

kroppsspråk (6) 

ögonkontakt (7)  

språklig anpassning (2) 

 

Lyssnarfokuserad 

respons 

budskap (3) 

Lyssnarfokuserad, 

talarfokuserad och 

kriteriefokuserad 

respons  

ingen specifik del 

(21) 

 

4.1.1 Formfokuserad respons 

Kategorin innehåller talar- och kriteriefokuserad respons eftersom eleverna reflekterar 

över framförande av talet och formen på talet (Olsson Jers, 2010). Eleverna har 

reflekterat över presentationstekniska hjälpmedel, struktur, retorisk skicklighet, 

rösthantering, kroppsspråk, ögonkontakt och språklig anpassning. 

4.1.1.1 Respons på användning av presentationstekniska hjälpmedel 

Hjälpmedel är exempelvis presentationstekniska hjälpmedel som Power Point 

(presentationsprogram för PC), Keynote (presentationsprogram för MAC) och OH-

bilder. Presentationstekniskt hjälpmedel kan ses som en visuellt upplevd röst och 

elevernas uppmuntras att använda det i presentationer (Adelmann, 2002, Svedner, 

2010). Responsen i denna kategori rör hjälpmedlets betydelse för presentationen, 

exempelvis hur integrerad eller inte integrerad bild och text är med det framförda talet. 

Responsen rör alltså del av actio. Respons på hjälpmedel och dess betydelse var det få 

(4) elever i undersökningsgruppen som gav. Att ett hjälpmedel dock kan ha betydelse 

för upplevelsen av framställningen kan följande exempel visa: 
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(1) Jag gillar att du har många bilder och lite text. Det gör att man 

liksom hänger med mer i talet och inte läser på din Keynote. Fast de 

var ganska äckliga att titta på och jag kommer nog inte börja röka 

efter det här. 

Utsaga 1 visar att eleven lyfter fram att ett presentationstekniskt hjälpmedel kan 

underlätta för lyssnaren. Kombinationen många bilder och liten textmängd har 

uppfattats som positivt. Samtliga elever som höll sina tal använde ett 

presentationstekniskt hjälpmedel eftersom alla har tillgång till egna datorer och eftersom 

uppgiften krävde det. I det frågeformulär som eleverna fick fanns ingen fråga med om 

hur de uppfattat hjälpmedlet, vilket kan ha bidragit till att få elever reflekterat över 

detta. En annan orsak till att få elever kommenterade bruket av presentationstekniska 

hjälpmedel kan vara otillräcklig undervisning om hjälpmedels betydelse för muntliga 

presentationer.  

4.1.1.2 Respons på struktur 

I den här underkategorin gav eleverna varandra respons på talets struktur alltså del av 

dispositio. Responsen är kriteriefokuserad. Eleverna fokuserade på talets huvuddelar: 

inledning, mittparti och avslutning samt om inledning och avslutning berörde dem eller 

inte. Struktur är en auditivt upplevd röst (Adelmann, 2002). I följande utsagor har 

informanterna synpunkter på talets struktur. Utsaga 2 och 3 är respons på samma tal. 

(2) Jag tycker att inledningen är felaktig. Istället för att komma med 

någon tyngd i början med en fråga så kommer du och avslöjar tesen 

direkt. Meningen är väl att tesen ska komma i mittenstycket och inte 

i början. Du har ju avslöjat allt från början liksom! Och så känner jag 

att det är mycket fakta i själva texten och sen så kommer det vad 

hette det att tyngden i slutet typ när du säger ’är det tillräckligt’ det 

skulle komma i början någonstans tycker jag. 

 (3) Du håller en egen form av struktur men jag tycker i och för sig 

att det funkar. Din tes är ganska tydlig redan från scratch och du 

avslutar här ganska snyggt med en anafor. Annars var det bra, har 

inte så mycket mer att säga. 
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Responsgivaren i utsaga 2 är kritisk och säger att inledningen saknar tyngd, vilket tolkas 

som att talaren inte använder sig av en berörande narration i inledningen, utan väljer att 

presentera sin tes direkt. Responsgivaren vänder sig mot strukturen medan en annan 

responsgivare i utsaga 3 inte är lika kritisk, utan upplever istället att strukturen fungerar. 

Enbart två elever väljer att reflektera över struktur, vilket kan bero på att elevernas 

kunskap om ett tals struktur är begränsad. När man reflekterar över en framställning i 

retoriskt avseende bör strukturen vara central (Hägg, 2001). Eleverna fick i 

undervisningen kunskap om hur klassisk argumentation kan struktureras. Eftersom det 

är strukturen och ordningen på argumenten som är central för att tesen ska övertyga 

borde eleverna uppmärksamma detta mer, men detta kan tyda på att få elever tidigare 

har mött struktur som en upplevd röst (jfr Adelmann, 2002). Responskompetens som 

omfattar retorisk och sakkompetens behöver utvecklas så att elever lär sig att reflektera 

också över talstruktur (jfr Løkensgard Hoel, 1995, 2001).  

 

4.1.1.3 Respons på retorisk skicklighet 

I den här kategorin återfinns respons på hur talaren använt eller inte använt sig av de 

retoriska begreppen etos, logos och patos samt respons på hur talaren behärskar 

retoriska grepp. Eleverna följer mallen och ger därför kriteriefokuserad respons när de 

fokuserar på talarens retoriska skicklighet. I exempel 4 och 5 visar eleverna att de 

identifierat retoriska frågor, tes och argument. Eleverna reflekterar över retoriska grepp 

där exempelvis en anafor eller metafor också är exempel på språkliga uttryck som kan 

visa hur kreativa (eller inte kreativa) elever är i sitt språkbruk, men är också ett uttryck 

för talarens retoriska skicklighet: 

(4) Retorisk fråga i början - bra! Det är logisk allt det du säger 

eftersom du för fram det på ett bra sätt och inte bara ungdomarnas 

perspektiv utan även de vuxnas perspektiv, miljö allting.  

(5) Jag tyckte att det var bra! Du hade en bra tes och skapade förtroende 

med det han sade. Du hade bra exempel med dina argument. Sedan 

hade han bra variation på sitt ordval. Du nämner barn och då blir det 

känslosamt. 

Eleven i utsaga 4 framhåller det personliga, det som engagerar talaren, som särskilt 

viktigt. Informanten bedömer att talaren var ”bra”, men det finns en svårighet att se vad 
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det är som eleven bedömer vara bra. Dessutom nyanserar inte informanten vilken del i 

talet som är en retorisk fråga. Eleverna i utsaga 4 och 5 lyfter fram logik och 

känslosamhet som viktiga faktorer, alltså logos och patos. Förklaringen av omdömet 

”bra” i elevernas respons är otydlig. Eleverna verkar ha kännedom om vad en retorisk 

fråga är eftersom flera informanter nämner detta, men det framhålls inte i responsen 

specifikt vad som var bra. Informanten ska ge beröm även om informanten anser att 

framförandet var mindre bra (jfr Olsson Jers, 2010). Den negativa kritiken behöver 

balanseras med beröm och uppmuntran (Backlund, 1997). Kamraterna kan ge respons 

som kan tendera att bli för vänlig och därmed inte funktionell (Löfstedt, 2005, Olsson 

Jers, 2010). Underkategorin representerades av tre utsagor, vilka visar att det finns en 

utmaning i att utveckla bättre metoder för respons. 

4.1.1.4 Respons på rösthantering, kroppsspråk och ögonkontakt 

I den här underkategorin har eleverna fokus på rösthantering, kroppsspråk och 

ögonkontakt, och responsen är talarfokuserad eftersom eleverna reflekterar över talarens 

egenskaper. Med andra ord ger eleverna respons på del av actio. Informanterna 

uppmärksammar om tonläget är varierat eller monotont, samt om tempot är långsamt 

eller snabbt. De uppmärksammar säker eller osäker kroppshållning och kroppsspråk. 

Informanterna har uppmärksammat om talaren har god eller dålig ögonkontakt med sin 

publik och hur detta påverkar hur talet upplevs. I de fyra utsagorna nedan har 

informanterna reflekterat över dessa faktorer: 

(6) Jag tyckte att du hade bra ögonkontakt från datorn och så kan du 

ta ut händerna ur fickorna kändes lite ansträngt tyckte jag. Du 

behöver även träna bort när du säger öh” och ”eh”, lite onödigt men 

kanske svårt att få bort. 

 

(7) Du är väldigt medryckande när du talar. Svårt att tappa tråden när 

man lyssnar på dig. Bra språk och tonläge, bra helt enkelt. 

Kroppsspråk bra. 

 

 (8) Du låter som dom på Sommarpratarna eller en sån som pratar på en 

ljudbok! 
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 (9) Det var välformulerade argument och du pratade med ett sådant 

tonläge som liksom gjorde att man förstod din situation men du var 

inte aggressiv. Om du hade kommit med ett sådant tal i din klubb så 

hade du definitivt fått bättre förmåner! Fast något som du kan tänka 

på lite är att ha bättre ögonkontakt men jag vet att det är svårt att 

tänka på det. 

Analysen visar sammantaget att elever uppmärksammar ögonkontakt, tonläge och 

kroppsspråk och att detta är betydelsefulla inslag i interaktionen. Elevernas upplevda 

röster rör i det här fallet det visuella och det auditiva (Adelmann, 2002). I utsaga 6 är 

informanten uppmärksam på detaljer som exempelvis händernas placering. 

Responsgivarna i utsaga 7 och 9 har uppmärksammat och preciserat det som gjorde 

intryck genom att exempelvis nämna att tonläget varierade med talets innehåll (jfr 

Nilsson & Waldermarsson, 2007) Responsgivaren i utsaga 8 har inte preciserat det som 

gav intryck men utsagan har tolkats som reflektion av röst och tonläge. Eleven i 

exempel 6 har uppmärksammat onödiga ljud som ett störande inslag och påpekat att det 

är ett moment talaren behöver träna på. Analysen visar att elever reflekterar lika mycket 

över röst (6), kroppsspråk (6) och ögonkontakt (7). Deras lyssnarrepertoar innehåller 

övervägande det visuellt upplevda, eftersom flertalet elever nämner sådana röster i sin 

respons (jfr Adelmann, 2002).  

Informanterna begränsar ibland sitt omdöme om tonläge, ögonkontakt och 

kroppsspråk till ”bra”. Responsgivarna har uppfattat att talaren har ett kroppsspråk och 

tonläge som tilltalar dem. En elev har påpekat talarens placering av händerna i 

byxfickorna som ett ansträngt inslag. ”Bra ögonkontakt” har jag förstått som att det 

menas med att talaren har god kontakt med sin publik och inte är beroende av manus. 

En talare som är påläst och är självständig i förhållande till manus uppfattas av 

kamraterna som engagerad i sitt ämne (Nilsson & Waldermarsson, 2007, Svedner, 

2010). 

4.1.1.5 Respons på språklig anpassning 

I den här underkategorin gav eleverna varandra respons på talets språkliga anpassning, 

elocutio, och responsen var talarfokuserad. Talat språk är en självklar auditivt upplevd 

röst (Adelmann, 2002). I responskategorin fokuserade eleverna på språkets stil, stilnivå 

och hur språket var anpassat eller inte anpassat till mottagaren. Att anpassa talet efter 
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målgrupp kallas med en retorisk term för aptum (Hägg, 2001). Att språklig anpassning 

under interaktionen har betydelse, kan följande utsaga visa: 

 (10) Jag skrev att jag tyckte det var bra att du använder ord och 

ordspråk som du känner dig bekväm med och att du inte använder så 

här svåra ord bara för att det här är en svenskauppgift. Då är det lätt 

att man bara fastnar i det! Ett vardagligt språk som du känner dig 

bekväm i och det är mycket lättare att lyssna på än någon som 

försöker på bara för att använda svåra ord så det tyckte jag var 

jättebra.  

I exempel 10 visar informanten att ett för mottagaren anpassat språk kan vara nyckeln 

till att budskapet ska nå fram. Responsgivaren i samma utsaga har missuppfattat 

betydelsen av ”ordspråk” eftersom det här kan tolkas som att responsgivaren menar 

språkbruk. Eleven nämner så kallade ”svåra ord”. En lärare bedömer elevens ordförråd 

genom att se hur varierat och brett det är, men i argumentationen verkar ett enkelt och 

anpassat språk vara en förutsättning att nå fram till mottagaren, vilket responsgivaren 

uppmärksammar. Det visar även följande utsaga där informanten har noterat den övriga 

responsen kamraten fick: 

 (11) Man kan säga att ditt språk var väl anpassat till mottagaren och 

det är nog därför du får sådan respons. Och det är ju jättebra.  

Här betonar informanten språklig mottagaranpassning och att kopplingen fungerat 

mellan sändare och mottagare. Informanten har även noterat de övriga kamraternas 

respons till talaren och nämnt språket som ett troligt skäl till uppmärksamheten. De 

utsagor som placerades i denna underkategori var två i antal. 

4.1.1.6 Sammanfattning 

Analysen sammantaget visar att formfokuserad respons är den största kategorin av 

direkt respons. I underkategorierna har eleverna i sin tur större fokus på rösthantering, 

kroppsspråk och ögonkontakt än på hjälpmedel, vilket tolkas som att deras 

lyssnarrepertoar omfattar mestadels upplevda röster av actio. Eleverna kommenterar 

onödiga ljud och kroppshållning mer än budskap och det visuella får mer fokus än det 

auditiva. Att kategorin är så stor kan bero på att det är lättare att uppmärksamma actio, 

eftersom talarens talegenskaper är de första lyssnarna kommer i kontakt med när ett tal 
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framförs. En elev som enbart reflekterar över klasskamratens talaregenskaper finner 

kanske inte innehållet tillräckligt intressant eller så finns det brister i undervisningen om 

muntlighet (jfr Løkensgard Hoel, 1995, Olsson Jers, 2010). Elever kan komma till insikt 

att god ögonkontakt är minst lika viktigt som välgrundade argument och slagkraftiga 

inledningar om undervisningen är funktionell (Palmér, 2008). Eleverna verkar ha fastnat 

vid form och glömt bort innehåll och en inlåsningseffekt har uppstått (jfr Olsson Jers, 

2010). Ur ett didaktiskt perspektiv kan man konstatera att eleverna ändå har god 

responskompetens på actio. Lyssnarprofilen på de elever som gav respons verkar 

övervägande ha actio som den röst de har mest erfarenhet av. 

4.1.2 Innehållsfokuserad respons 

Den responskategori som var minst representerad i undersökningen var 

innehållsfokuserad respons. I den innehållsfokuserade responsen kommenterade 

eleverna talets budskap.  

4.1.2.1 Respons på budskap 

I den här underkategorin kommenterade eleverna budskapet i det argumenterande talet 

och eleverna gav alltså innehållsfokuserad respons. Ett argumenterande tal bygger på en 

tes, en åsikt, en ståndpunkt, som förstärks med lämpliga argument, vilket i sin tur utgör 

talets budskap (Hägg, 2001). Eleverna reflekterade över hur tesen stämde eller inte 

stämde överens med argumenten. I underkategorin fanns tre utsagor. Följande utsagor 

visar olika reflektioner på budskap: 

 (12) Till en början tyckte jag att du hade bra argument sen vara det 

lite svårt att få en riktig bild av vad du egentligen tyckte. Du var 

alltså, att det var bra att du hade tes och argument men det var lite 

svårt att se vilken sida du stod på. Istället för att säga ja man bör inte 

ljuga liksom det kan vara ja man skall inte ljuga. Men jag tyckte att 

du var bra du hade bra reflektioner och du hade vettiga åsikter det 

tyckte jag var bra.  

 (13) Ju mer jag lyssnar desto mer övertygade blir jag av att införa en 

internetfri kväll i veckan, det är ju bra ju. Vi kan nog inte blunda för 

att vi lever i ett samhälle där vi hela tiden är on-line men kanske 

skall ha något avbräck faktiskt att vara online. 
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Eleverna i utsaga 12 och 13 tar upp budskapet i talet. I den första verkar informanten 

osäker på tesen och nämner att argumenten var tillfredställande, men menar samtidigt 

att de förmedlar en otydlig bild av budskapet. Informanten i samma utsaga beskriver 

specifikt upplevelsen av talets budskap. I utsaga 13 har informanten blivit övertygad 

och har samtidigt fört diskussionen vidare. Responsgivaren har på så sätt bidragit till att 

interaktionen har blivit meningsskapande (Palmér, 1995) 

 Slutsatsen är att respons på innehåll får ytterst lite utrymme. Att endast tre elever 

ger innehållsfokuserad respons kan ha olika förklaringar. Eleverna verkar ha ett 

salutogent förhållningssätt i sin respons, vilket får konsekvensen att de utgår från det 

som fungerar under interaktionen och glömmer återstående delar (jfr Olsson Jers, 2010). 

Elevernas lyssnarrepertoar omfattar få upplevda röster när det gäller budskap. 

Anledningen till detta kan hittas i den traditionella undervisningen om muntlighet elever 

har fått tidigare, som förmodligen har fokuserat på det muntliga det vill säga actio. 

Eleverna har kompetens att ge respons på actio, men saknar ytterligare kompetenser för 

att reflektera på både form och innehåll (jfr Løkensgard Hoel, 1995, 2001, Olsson Jers, 

2010). Eleverna har kanske förmågan att identifiera talets budskap, men har svårt att 

formulera sig på grund av en otillräcklig begreppsapparat (jfr Løkensgard Hoel, 1995, 

2001).  

4.1.3 Onyanserad respons 

Förutom respons på form och innehåll fanns det elever som gav otydliga reflektioner på 

klasskamraternas tal. Responsen var delvis lyssnarfokuserad, talarfokuserad och 

kriteriefokuserad, men i begränsad form (jfr Olsson Jers, 2010). Kategorin var svår att 

analysera eftersom den var begränsad och utsagorna fåordiga. Eleverna som gav sådan 

respons har haft svårt att finna specifika faktorer att ge respons på. Eftersom denna typ 

av respons var svårtolkad har inte kategorin fått underkategorier.  

Utsagan ”Det var bra, man glömde av att skriva (skriftlig respons), man satt och 

lyssnade” visar ändå att eleverna välvilligt tolkat form och innehåll, men inte detaljerat. 

Utsagor som ”Man förstod vad du brann för, så tydligt” och ”Du hade bra exempel”, 

fokuseras förmodligen på budskap och retorisk kompetens, men det som en elev brinner 

för behöver nödvändigtvis inte vara budskapet. ”Bra exempel” kan tolkas som 

välgrundade argument men det kan också tolkas som genomtänkta retoriska grepp eller 

något helt annat. 
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Eleven kan även beröra struktur och rösthantering. Utsagor som ”Du lät väldigt 

säker i det du sa” och ”Det är vågat att välja ett sådant ämne som är så laddat” visar 

också att eleverna kan reflektera över innehåll eller form eller båda, men omdömen som 

”tydligt”, ”bra exempel”, ”bra information” är inte specificerade. Omdömet ”bra” är ett 

positivt laddat ord, men visar inte mycket vad eleven reflekterat över. ”Bra exempel” 

kan tolkas som att eleven anser att klasskamraten har övertygande argument eller 

välgrundade exempel från vardagen som elever kan känna igen sig i (jfr Löfstedt, 2005). 

Eleverna begränsar sin respons till ungefär en mening; det vill säga de gjorde korta 

yttranden, vilket kan bero på ovana. Eleverna i den här responskategorin ger enbart 

positiv respons i undersökningen, det vill säga de har ett översalutogent förhållningssätt 

till det upplevda (jfr Olsson Jers, 2010). Eleverna i kategorin som gav denna typ av 

respons hade fram till studiens genomförande hållit en låg profil i klassrummet, med 

andra ord inte tagit särskilt mycket talarutrymme. Eleverna har tidigare i undervisningen 

inte visat prov på att vara aktiva lyssnare, men behöver för den sakens skull inte vara 

inaktiva. Eleverna har förmodligen haft svårt att sätta ord på sina tankar och detta har 

resulterat i osäkerhet. 

 

4.2 Diskursfokuserad respons 

Diskursfokuserad respons är elevers reflektioner om respons och sker i utvidgad form, 

det vill säga efter en längre tid (Olsson Jers, 2010) till skillnad från direkt respons som 

ges omgående. I diskursfokuserad respons kan eleverna reflektera över samtliga 

talsituationer och dra slutsatser av vad den direkta responsen har givit. Eleverna fick tre 

frågor som de skriftligt svarade på och som sedan sammanställdes och diskuterades i 

grupp. Frågorna var följande: Hur upplevde du att få respons av dina klasskamrater? 

Hur upplevde du att ge respons till dina klasskamrater? Är det negativt eller positivt 

med respons för dina studier? Avsikten med frågorna var att föra en diskussion om 

respons ur elevernas lärandeperspektiv. Jag ville få en djupare insikt i vad eleverna 

anser om att ge och få respons och hur responsen kan vara en del i den individuella 

inlärningsprocessen.  

De individuella skriftliga svaren på de tre frågorna är sammanställda i figur 4. 

Figuren har två huvudkolumner: övervägande positiva känslor och övervägande 

negativa känslor om respons. Dessa är i sin tur uppdelade i tre kolumner: att få respons, 

att ge respons och allmänt positiva/negativa. Svar som inte uppgav något specifikt om 
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responsens betydelse, men som ändå uppgav något positivt eller negativt, hamnade i de 

kolumner som kallas allmänt positiva och allmänt negativa. I respektive kategori har 

svaren illustrerats med hjälp av ett exempel. 

Figur 4: Fördelning av utvidgad respons 

Övervägande positiva känslor Övervägande negativa känslor 

Att få 

respons 

Att ge 

respons 

Allmänt 

positiva 

Att få 

respons 

Att ge 

respons 

Allmänt 

negativa 

Antal: 13 Antal: 10 Antal: 17 Antal: 5 Antal: 0 Antal: 1 

Exempel:  

”Att få insikt i 

min egen 

utveckling kan 

skapa väl-

befinnande” 

Exempel:  

”Att ge respons 

kan vara svårt, 

men man lär 

sig så 

småningom 

vilka delar man 

ska 

uppmärksamm

a. Detta kan 

utveckla min 

muntliga 

förmåga” 

Exempel:  

”Betydelsefullt” 

Exempel:  

”Kritiska 

klasskamrater 

kan skapa 

nervositet”  

 Exempel: 

”Är ovan vid 

situationen”  

 

4.2.1 Betydelsen av att få respons 

Den första frågan löd: Hur upplevde du att få respons av dina klasskamrater? Totalt 13 

elever upplever det som övervägande positivt att få respons medan fem elever uppger 

det som övervägande negativt. Eleverna anser att respons från klasskamraterna är viktigt 

samtidigt som de är ängsliga för att få respons. Följande utsagor visar hur några elever 

upplevde att få respons: ”Nervöst eftersom man vet att kompisarna skall kritisera” och 

”rädd att bli sågad men sen så var det inte så farligt”. Eleverna är ängsliga och att få 

kritik kan kännas skrämmande, men eftersom eleverna är ovana har kritik uppfattats 

som något negativt. Dock upptäckte en av dem att responssituationen till slut 

avdramatiserades. En annan utsaga löd: ”Tyckte inte om det eftersom det var det man 

tänkte på hela tiden när man höll sitt tal” vilket visar att eleven känt nervositet i att 

hamna i situationen att få respons. Eleven verkar ha haft fokus på responsen istället för 

på sitt tal, vilket kan tolkas som en negativ upplevelse av respons.  
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Eleverna anser att de av kamraterna behöver veta vad de kan göra bättre, vilket 

följande exempel kan visa: ”Kul för jag vill veta vad jag är bra på” och ”Kul för jag vill 

veta vad jag kan göra bättre och så vill jag vara bäst”. Elever med höga ambitioner 

verkar gärna ta emot förslag till förbättringar. De verkar se respons som viktigt och 

betydelsefullt för dem själva och har också en positiv inställning till kamratrespons.  

Sammanfattningsvis visar elevernas svar på första frågan att respons kan 

behövas för att få så många som möjligt i en undervisningsgrupp delaktiga, såväl talare 

som responsgivare (Løkensgard Hoel, 1995, 2001). Eleverna ska både ge och få 

respons, vilket ställer krav på ansvar (jfr Løkensgard Hoel, 1995, 2001). En lärare har 

både vana och erfarenhet av att ge konstruktiv kritik, men eleverna kan tillsammans 

med läraren behöva ha gemensamma ramar och utveckla ett gemensamt metaspråk för 

att respons ska bli ett så naturligt inslag som möjligt i undervisningen (Olsson Jers 

2010, Palmér, 2008). En vanlig föreställning elever kan ha är att lyssnaren ”sitter av” 

lektionen under muntliga moment, men när nu styrdokumenten ställer krav på lyssnaren 

kan undervisningen bli mer samtalsorienterad. På så sätt behöver muntlig framställning 

inte enbart handla om talaren och dennes budskap.  

4.2.2 Betydelsen av att ge respons 

Den andra frågan löd: Hur upplevde du att ge respons till dina klasskamrater? Tio elever 

uppger det som övervägande positivt att ge respons medan inga elever uppger det som 

övervägande negativt. Siffrorna ger en indikation att det är lika viktigt att få som att ge 

respons. Eleverna känner inte någon nervositet i att ge respons eftersom det är talaren 

som är i centrum för responssituationen, men de känner att situationen är ovan. En 

utsaga löd ”Kul att leka lärare”, vilket visar att eleverna fann det intressant att inta en 

annorlunda roll i klassrummet. En annan utsaga löd ”Annorlunda och intressant. Man 

blir mer aktiv när man lyssnar”. Utsagan visar att eleven har tagit på sig en lyssnarroll 

som bidrar till att den är mer aktiv och tar ansvar i klassrummet. 

Det kan finnas svårighet i vad man som elev ska framföra muntlig respons i 

klassrummet och på vilket sätt man ska uttrycka sig, vilket följande utsagor visar: 

”Svårt att veta vad man skall säga men kul så man själv vet sedan vad man kan få för 

kritik” och ”svårt att veta vad man skulle säga men bra att man kunde svara på frågor 

(frågeformuläret) så man inte gjorde någon ledsen”. Dessa exempel visar att eleverna 

behöver träna på att ge respons, det vill säga få metaspråklig kunskap. Exemplen visar 

även att eleverna har kännedom om vad som väntar i en responssituation. Att utveckla 
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sin begreppsapparat kan medverka till att eleven kan använda många röster samtidigt 

och skapa och utveckla sin egen inre röst (Adelmann, 2002).  

Att framföra konstruktiv kritik är svårt och det kräver träning. Elever kan känna 

oro för att deras respons kan feltolkas och göra någon elev sårad, vilket också stärker 

argumentet att elever behöver träning i att ge konstruktiv kritik. Undervisningen spelar 

med andra ord stor roll för utveckling av tillräckliga responskompetenser (jfr 

Løkensgard Hoel, 1995, 2001). 

 

4.2.3 Responsens betydelse för elevens utveckling  

Den sista frågan löd: Är det negativt eller positivt med respons för dina studier? 

Eleverna anser att respons från klasskamrater är ett viktigt inslag i deras studier och att 

respons kan fungera som en utvecklande inlärningsmetod. Att respons kan fungera som 

ett redskap för effektivare studier kan följande utsaga visa: ”Det var positivt för mig! Vi 

kunde ha det i alla ämnen. T.ex. när vi redovisar i samhällskunskap eller något annat 

ämne”. Även exemplet ”Vi borde ha det hela tiden så blir det inte så nervöst sen” visar 

att respons kan göra eleven säkrare. På så sätt breddas lyssnarrepertoaren och eleven 

utvecklar sin egen inre röst. 

Läraren betygsätter visserligen den specifika uppgiften, men att få och ge 

kamratrespons kan stärka eleven i den muntliga förmågan, vilket följande utsaga visar: 

”Jag tror nog på att jag kan bli bättre på att lyssna och att tala. Jag är inte rädd för att 

prata inför klassen men jag vet att andra är det så det kunde ju vara en stor hjälp till dom 

som känner så”. Eleven reflekterar inte enbart över sin egen förmåga utan förflyttar 

även fokus till hur respons kan hjälpa andra att undvika rädsla inför muntliga moment. 

”Man lär sig vad man skall säga så man inte bara nickar eller säger ’Du var jättebra’. 

Jag sa nog bara ’bra’ i början men sedan lärde man sig vad man skulle titta på”. 

Elevernas utsagor visar att lärande i det här fallet sker när en individ i samarbete med 

andra lär sig att hitta zonen för närmaste utveckling (jfr Palmér, 2008, Olsson Jers, 

2010). En elev kan exempelvis få kännedom om att den behöver träna på att stärka sin 

röst och anpassa sitt tempo för att nå fram till sina klasskamrater. Elevens närmaste 

utvecklingszon kan nås genom respons på framförandet, actio. Klasskamraternas åsikter 

kan med andra ord få betydelse för elevernas personliga utveckling (jfr Adelmann, 

2002). Eleverna anser dessutom att respons inte endast behöver omfatta muntliga 
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moment utan att även skriftliga prestationer kan bearbetas av klasskamrater (jfr 

Løkensgard Hoel, 1995, 2001). 

5  Diskussion  
I detta avsnitt diskuteras resultatet som framkommit av elevernas muntliga respons och 

deras attityder till respons som metod i undervisningen. Kapitlet inleds med en 

diskussion baserad på undersökningens två huvudfrågor och avslutas med förslag till 

vidare forskning. 

 

5.1 Elevers respons på muntliga presentationer 

Eleverna i den här studien ger mer respons på framförandet och formen än innehållet i 

talet, det vill säga mest respons på actio (jfr Olsson Jers, 2010). Det är talarfokuserad 

och kriteriefokuserad respons som får mest utrymme i elevernas respons. Fördelarna 

med direkt respons är enligt Olsson Jers (2010) att eleverna omgående får ta del av vad i 

framförandet de utförde bra och vad de kan förbättra, vilket även studien visar eftersom 

elever genomgående har synpunkter på styrkor och brister. De olika utsagorna visar hur 

eleverna utifrån sin lyssnarrepertoar använt olika upplevda röster när de gett respons i 

linje med Adelmanns (2002) teorier om lyssnande. Att den formfokuserade kategorin är 

stor kan bero på att den första kontakten en lyssnare får av ett tal är med talaren. Det 

första eleven ser och hör är talaren, det visuella och det auditiva (jfr Adelmann, 2002). 

När eleverna i undersökningen använder sin lyssnarrepertoar i responsgivningen, 

använder de övervägande sina visuella och auditiva upplevda röster. 

Den talarfokuserade responsen är den av responstyperna som fått mest utrymme 

och har präglat majoriteten av elevernas lyssnarprofiler. Det har sedan uppstått en 

svårighet att fokusera på ytterligare delar av framförandet, vilket förmodligen beror på 

att eleverna inte upplevt andra röster som exempelvis budskap. Att låta eleverna ge 

respons på både framförandet och talets form och sedan talets innehåll, kan kanske vara 

ett för stort krav, eftersom det är många faktorer för lyssnaren att ha fokus på samtidigt. 

Enligt Løkensgard Hoel (1995) krävs det flera olika responskompetenser som 

exempelvis retorisk och pedagogisk kompetens av eleverna om de ska kunna ge respons 

på ett tal. Min studie visar att en viss responskompetens finns som exempelvis retorisk 

kompetens men övriga kompetenser som exempelvis sak- och pedagogisk kompetens 

behöver eleverna också få tillgodosedda. Att elever ska ha pedagogisk kompetens för 
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responsgivning är ett högt ställt krav, eftersom pedagogik egentligen är lärarens ansvar 

men tanken är ändå intressant.  

Elevernas många reflektioner på actio kan också vara resultatet av en 

inlåsningseffekt, det vill säga att responsen har fokus enbart på en viss del av talet vilket 

Olsson Jers (2010) forskning visar. Det salutogena förhållningssättet till respons kan i 

sin tur bero på elevernas generella uppfattning om vad muntlig framställning innebär. 

Därför är det viktigt att lärare och elever inte utgår från att det finns en idealisk talare 

och att det perfekta talet inte heller finns. Enligt Palmér (2008) måste en fungerande 

muntlig kultur finnas i klassrummet om en fungerande responskultur ska kunna 

utvecklas och om det ska ske en utveckling av responsgivandet får lärare och elever 

arbeta med det som redan existerar. Min undersökning visar att en viss muntlig kultur 

redan finns i det undersökta klassrummet, men att den behöver utvecklas och här spelar 

lärarens undervisningsmetoder stor roll (jfr Palmér, 2002).  

Undersökningen visar att lyssnarfokuserad respons var den minsta kategorin. Att 

responstypen är svagt representerad i undersökningen kan bero på att elever inte i 

tillräcklig utsträckning fått träna på att se innehållet, det vill säga inte fått tillfälle att 

fokusera på respons på innehåll och har därför inte utvecklat en röst som rör innehåll, 

enligt Adelmanns teori om upplevda röster (2002). Lyssnarrepertoaren är i 

undersökningen begränsad på detta område. De få elever som gav respons på innehåll 

har tidigare presterat goda resultat och visar tydligt att de är insatta i ämnet och har 

erfarenhet, vilket stämmer överens med Løkensgard Hoels (1995) beskrivning av de 

tendenser som uppstår i responsgivning som visar att elever med läsvana kan ge mer 

detaljerad och nyanserad respons. Elever ger visserligen respons på innehåll ibland, men 

de behöver få bättre verktyg och metoder för att utveckla förmågan att reflektera lika 

mycket på innehåll som på form. En annan aspekt på den ringa storleken på kategorin 

kan vara otillräcklig koncentration. En ytterligare faktor kan vara ointresse eller attityd 

till talarämnet eller arbetsmetoden. Den innehållsfokuserade kategorin visar, trots det 

lilla omfånget, att elever likt i den formfokuserade kategorin haft en aktiv och kritisk-

värderande lyssnarstil enligt Nilssons & Waldermassons (2007) teorier om olika 

lyssnarstilar. Eftersom elever behöver träna på att ge respons på innehåll kan 

exempelvis täta återkopplingar spela roll för att utveckla denna typ av respons. Därför 

spelar undervisningen om muntlighet stor roll för utvecklingen av en fungerande 

responskultur. 
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I en kategori ger eleverna knapphändig respons på olika delar av ett tal. 

Reflektionerna är övervägande positiva, men har varit svåra att tolka eftersom de är 

både fåordiga och otydliga och man kan ana att eleverna vill fokusera på en speciell 

punkt men inte lyckats. Att responsen i den onyanserade kategorin blir övervägande 

positiv, stämmer överens med Olsson Jers (2010) teori om översalutogent 

förhållningssätt till respons. Enligt Løkensgard Hoel (1995) kan knapphändig respons 

även bero på att elever inte har läsvana. Elever som inte har tillräcklig erfarenhet av 

texter och presentationer har erfarenhetsmässigt inte byggt upp en tillräckligt utvecklad 

begreppsapparat. De elever som gav knapphändig respons har förmodligen inte 

tillräcklig erfarenhet.  

Kategorin onyanserad respons var näst störst i studien, men till antalet nästan lika 

stor som den formfokuserade kategorin, vilket är anmärkningsvärt. Det finns alltså två 

stora kategorier av respons, men i den ena finns elever som gav detaljerade reflektioner 

och i den andra finns elever som gav mer kortfattad respons. Den onyanserade kategorin 

kan i sammanhanget komma från en grupp av elever som har utvecklingsmöjligheter, 

eftersom de ändå ger respons men behöver träna på att lyfta fram detaljer. Utvecklade 

pedagogiska metoder för responsarbete kan vara ett sätt att få dessa elever att bli aktiva 

lyssnare, eftersom man inte ska utgå från att dessa elever är ovilliga att ge respons. Det 

finns brister i elevernas responskompetens, men det kan handla om att en tillräckligt 

utvecklad responskultur saknas i klassrummet. Undervisningen om muntlighet behöver 

utvecklas i den här gruppen så att eleverna får kunskap om hur man ger respons, vilket 

kan bidra till att deras lyssnarrepertoarer kan utvecklas (jfr Løkensgard Hoel, 1995, 

2001, Adelmann, 2002, Olsson Jers, 2010).  

Ur ett didaktiskt perspektiv har gruppen utvecklingsmöjligheter om tillräckliga 

verktyg och redskap ges till eleverna, eftersom det enligt Løkensgard Hoel (1995), 

Olsson Jers (2010) och Palmér (2008) är erfarenhet som är nyckeln till språklig 

utveckling och respons kan bidra till en sådan utveckling. Därför spelar undervisningen 

om muntlighet roll. Den ganska ojämna fördelningen av respons på form och innehåll 

visar att det finns brister i undervisningen om muntlighet och elevens dubbla roll, elev- 

och lärarrollen, i responssituationen är problematisk. Eleven ska agera både som en 

slags lärare men även som elev, vilket gör att kraven på den respons elever ger ökar. 

Elever kan ha en föreställning vad som är en bra presentation, men det verkar enbart 

omfatta själva framförandet, det vill säga actio enligt Olsson Jers (2010). Den 

innehållsfokuserade responsen bör vara lika viktig som formfokuserad respons. För att 
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få elever att kunna behärska både form- och innehållsfokuserad respons kan de behöva 

träning, framför allt i den senare. Detta kan andra undervisningsämnen också ge respons 

på vid muntliga redovisningar. Enligt Olsson Jers (2010) lägger elever fokus på både 

form och innehåll, men min undersökning visar att elever fokuserar mer på talets form 

och framträdande än på innehåll. 

Eftersom eleverna ger mer respons på form än innehåll får man utgå från att de är 

kompetenta att se styrkor och svagheter i klasskamraters actio eftersom de tydligt 

reflekterar över detaljer som rör själva framförandet. Studien visar att trots att den 

innehållsfokuserade responsen är liten, lyfter de få eleverna fram relevanta detaljer i 

exempelvis argumentationen. I den onyanserade kategorin finns elever som vill ge 

respons, men som inte kan finna passande formuleringar. Oavsett responskategori visar 

studien att eleverna har förmåga att ge någon form av respons.  

 

5.2 Elevers attityder till respons  

I undersökningen om attityder till respons, här diskursfokuserad respons som inslag i 

undervisningen, fick eleverna tre frågor: Hur upplevde du att ge respons? Hur upplevde 

du att få respons? Är det positivt eller negativt med respons för dina studier? Frågorna 

utgick från undersökningens andra huvudfråga som hade fokus på hur elever upplever 

direkt respons. 

Svaren på den första frågan visar att elever överlag är positiva till att ge direkt 

respons till varandra, vilket är i linje med Olsson Jers (2010) och Løkensgard Hoels 

(1995) forskning. Eleverna i min undersökningsgrupp har en förmåga att se både brister 

och styrkor. Förmågan att ge konstruktiv och uppriktig respons är svår men nödvändig i 

enlighet med Olsson Jers (2010) forskning. Svårigheten med att ge respons ligger i att 

vissa elever inte kan finna tydliga beröringspunkter, vilket bekräftas i Løkensgard Hoels 

(1995) studier om elevers utveckling av sin begreppsapparat. Det får konsekvensen att 

många elever ger knapphändig respons som inte är utvecklande för talaren. Det finns 

även en svårighet att ge respons som inte sårar. Att ge respons bör tas i beaktande i 

formativ bedömning av elevernas kunskap menar också Hult och Olofsson (2011) och 

Løkensgard Hoel (1995), som lyfter fram att elevernas förmåga att ge respons inte ska 

undervärderas, utan i stället tas med i bedömningssammanhang.  

Att få direkt respons upplevde eleverna som viktigt men nervöst. Vissa elever 

anser att de behöver respons som ett led i sitt lärande, samtidigt som deras muntliga 

förmåga blir tränad, vilket blir tydligt i både Løkensgard Hoels (2001) och Palmérs 
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2008) forskning, men att få respons kan också upplevas som obekvämt (jfr Olsson Jers, 

2010). Att eleverna behöver veta vad de behöver utveckla inom sin närmaste 

utvecklingszon, det vill säga få kännedom om vilka delar som kan förbättras, bekräftas i 

studien eftersom flera elever uppger att de vill ha kännedom om förbättringsområden i 

talsituationen. Løkensgard Hoel (1995) diskuterar i sin forskning den dubbla rollen 

eleven intar i en responssituation som är både komplicerad och svår, men behöver för 

den sakens skull inte innebära något negativt. Några elever uppgav till och med att de 

fann det intressant att inta rollen som lärare. Undervisningen om muntlighet har stor 

betydelse för att försöka utveckla elevernas pedagogiska kompetens.  

Den tredje frågan rörde elevers attityd till respons som betydelsebärande inslag i 

sina studier. Eleverna anser att direkt respons kan gynna dem i deras utveckling. Vissa 

elever uppger att de gärna ser responsarbete i andra ämnen och i andra moment än 

muntliga. Adelmann (2002) lyfter fram hur viktig gruppen är för att utveckla sin egen 

inre röst samt att den kan bidra med att andra lyssnare utvecklar sina röster, vilket även 

elevernas svar kan bekräfta. Palmér (2008), Løkensgard Hoel (1995) och Olsson Jers 

(2010) stödjer sig på teorin om närmaste utvecklingszon som en ledstjärna i 

utvecklingen av responskultur i klassrummet. Detta återfinns i min studie, eftersom 

några elever uppger vikten av att få kännedom om brister och styrkor i sin muntliga 

förmåga. För att detta ska kunna förankras behöver undervisningen om muntlighet 

utvecklas, vilket stora delar av forskning om muntlighet och respons också visar. 

Min slutsats är att kamratrespons är viktig även om den behöver utvecklas, men 

den behöver inte bara begränsas till muntliga anföranden. Skriftliga arbeten som 

noveller, dikter och uppsatser av olika slag kan med fördel få respons av elever. 

Eleverna kan komma till djupare insikt i sin individuella språkutveckling med hjälp av 

klasskamraternas respons. En metod kan vara att bryta ner responsarbetet i mindre delar. 

Elever kan i en responssituation enbart reflektera över exempelvis budskap för att i 

nästa situation fokusera på röst och ögonkontakt. Det kan vara av vikt att låta elever 

tillsammans diskutera varför till exempel budskapet är så viktigt i ett tal. På detta sätt 

kan lärare närma sig grupper som inte ger tillräcklig respons. Det är också viktigt att 

respons följs upp, både för den enskilda läraren, men även för den enskilda eleven.  

Undervisningen om muntlighet i klassrummet behöver utvecklas och det är inte 

bara en fråga om att göra lektionerna mer lustfyllda utan är även en fråga om demokrati. 

Att göra eleverna mer delaktiga i arbetsprocessen med respons, kan bidra till större 

ansvarstagande från elevernas sida. 
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5.3 Vidare forskning 

Kunskapskraven anger att eleven ska kunna lyssna, men det står inte hur detta ska 

bedömas eftersom lyssnande inte kan mätas. Bedömning och betygsättning av lyssnande 

är därför ett område som bör tas upp i en vidare diskussion. En elev som framför sina 

iakttagelser av innehåll, struktur och framförande behöver vara en god lyssnare. 

Det vore intressant att genomföra undersökningen i en klass som är obekant för 

mig eller som haft ytterst lite eller ingen erfarenhet alls av kamratrespons på muntliga 

framföranden. Undervisningsgrupper med andra förutsättningar än de som min grupp 

hade, hanterar förmodligen responssituationen på ett annat sätt, och det vore ur ett 

didaktiskt perspektiv intressant att också följa en sådan grupp. 

Det hade också varit intressant att bedriva studier på responsgrupper som har till 

uppgift att studera enbart innehåll eller enbart form. Eftersom respons på form ofta 

dominerar vore det lämpligt att be elever att reflektera enbart över talets innehåll. 

Kamratrespons behöver inte begränsas till svenskämnet. En muntlig presentation med 

respons från klasskamraterna kan vara minst lika viktig i andra ämnen i skolan. Därför 

kunde studier av muntlig respons i något annat undervisningsämne vara fruktbart.  
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I 
 

 

Bilagor 

Bilaga A Bedömning av argumenterande tal 
 

1. Hur uppfattar du talarens tes? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Hur bedömer du talarens argumentation, dvs. går budskapet fram? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Hur bedömer du talarens struktur (inledning, mittparti, avslutning)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Hur utnyttjar talaren argumentationsmedel (etos, logos, patos)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Utnyttjar talaren retoriska begrepp (retorisk fråga, anaforer, metaforer etc.)?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Hur bedömer du talarens framförande (tonläge, ögonkontakt, tempo, kroppsspråk)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



  

 

II 

 

 

Bilaga B Brev till målsman 
 

Göteborg 2012-10-03 

 

 

Till målsman för _____________________________________________________ 

 

 

Jag heter Sylvia Westerholm och skriver examensarbete i svenska vid Linnéuniversitetet 

i Växjö. Examensarbetet handlar om elevers respons på muntlig framställning. För att 

jag skall kunna göra en undersökning om detta behöver jag ha underlag i form av 

ljudinspelningar av elevernas tal och muntlig respons. Eftersom jag skall genomföra 

undersökningen i en klass där samtliga är omyndiga behöver jag ert godkännande för att 

få spela in talen och responsen. Eleverna kommer att vara anonyma i undersökningen 

och inspelningarna kommer att behandlas med stor försiktighet och förstöras efter att 

arbetet är klart. Jag har meddelat eleverna att deras deltagande är frivilligt. 

 

Fyll i den nedre delen av det här brevet och klipp av den. Skicka med eleverna delen till 

skolan så att jag kan påbörja undersökningen. 

 

Om ni har frågor kan ni kontakta mig 

 

Sylvia Westerholm 

 

sylvia.westerholm@asperofriskolor.se 

 

070-24 74 116 

 

 

 
 

 

 

Härmed godkänner jag att _________________________________________________ 
    (namn) 

 

 

 

får bli inspelad 

 

inte får bli inspelad 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
Namn         Namnförtydligande 



  

 

III 

 

Bilaga C 
 

Diskussionsfrågor om respons 

 

1. Hur upplevde du att få respons av dina klasskamrater?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Hur upplevde du att ge respons till dina klasskamrater?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Är det negativt eller positivt med respons för dina studier? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


