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Abstract 

This essay aims to investigate the relationship between positive constructive feedback and the 

students perceived progress in learning. The purpose with this essay is also to create a 

checklist for teachers to use in courses connected to oral presentation/speaking, with the 

interview results as a basis. I base my results in a students perspective and the method used is 

personal interviews with ten students from different schools and courses. I asked the students 

several questions about how they experience the classroom situation concerning giving and 

receiving feedback from their classmates and their teacher. The results showed that students 

are in a great need for a concrete, explanatory and individualized feedback. Positive 

constructive feedback are associated with positive feelings and the more negative feedback 

are associated with negative feelings. The results also showed that there are a confidence 

variable in the way students are receiving feedback on. All interview candidates have an 

affirmative answer applicable if one can have a progress in learning with positive feedback. 

That the students would get the response shown (imitatio) is a clear result. 

 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka relationen mellan positiv konstruktiv respons och 

elevens upplevda utveckling. Uppsatsen syftar också till att skapa en tipslista för lärare med 

intervjuresultaten som grund. Jag utgår från ett elevperspektiv och använder mig av tio 

personliga intervjuer med elever från olika skolor och kurser. Intervjufrågorna kretsade kring 

elevernas erfarenheter och åsikter i att ge och ta emot respons från sin lärare och sina 

klasskamrater. Resultaten visade att elever är i stort behov av en konkret, förklarande och 

individanpassad respons. Positiv konstruktiv respons förknippas med positiva känslor och den 

mer negativa kritiken förknippas med negativa känslor. Resultaten visade också att det fanns 

en självförtroendevariabel i sättet att mottaga respons på. Samtliga intervjukandidater har ett 

jakande svar gällande om man kan utvecklas med positiv konstruktiv respons. Att eleverna 

vill få responsen visad för sig (imitatio) var ett tydligt resultat. 

 

Keywords/Nyckelord: Positiv konstruktiv respons (positive constructive feedback), 

Konstruktiv respons (constructive feedback), Självförtroende (self-confidence), Utveckling 

(progress in learning) Kreativ förmåga (creative ability), Progymnasmata, Imitatio, och 
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”Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga” 

Benjamin Franklin (1706-1790) 

1 Inledning 
I en skolmiljö som fokuserar på elevers utveckling, prestation och att nå kursmål, finns en 

bakomliggande och traditionell tanke om att utveckling sker genom att eleven får veta vad 

som gick bra och vad som sedan ska förbättras tills nästa gång. För att repsons ska gå att göra 

något åt bör den vara konkret, men är den verkligen det? Alla som har hållit ett muntligt 

framförande vet hur utsatt man kan känna sig. Kanske är det ett av få tillfällen då man känner 

att makten ligger i bedömarens ögon helt och hållet. Som retorikstudent har jag lärt mig att 

anpassa mig till målgruppen, skapa trovärdighet och därigenom övertyga. Men hur ska läraren 

göra för att på ett föredömligt sätt bedöma och respondera på framförandet för att det ska leda 

till bra utvecklingsmöjligheter? Kanske kände man att det gick bra, men lärarens negativa 

kritik är det man kommer ihåg. Erfarenheten stiftar bekantskap med uttrycket att: ”vi minns 

en dålig sak av tio, även om de resterande nio var bra”. Och så fungerar vi människor. I min 

uppsats vill jag att studenternas perspektiv och tankar skall vara det centrala och med hjälp av 

dessa, ge lärare en infallsvinkel att ta i didaktiskt beaktande.  

 Efter att ha undervisat i retorik på Bosön Idrottsfolkhögskola på kursen Muntlig 

kommunikation och på kursen Våga Tala på Södertörns högskola märkte jag snabbt att dessa 

elever skiljde sig åt i sättet att jobba med och ta emot respons. Båda grupper hade fogats in i 

ett mönster där konstruktiv (positiv eller negativ) kritik var en självklar del av deras 

framföranden. Men finns det ett vedertaget erkänt sätt att jobba med responsarbete i en klass? 

Det verkar inte så. På Södertörns Högskola och Retorikkonsultprogrammet har vi arbetat en 

hel del med positiv respons, men det var först under en föreläsning med Anders Sigrell som 

jag fick ett nytt tankesätt presenterat för mig; att vi jobbar för lite med positiv konstruktiv 

respons i skolan. Detta väckte nyfikenhet och tillsammans med mina egna erfarenheter av 

responsarbete i rollen som student och konsult, öppnades ett nytt forskningsfält för mig. Jag 

blev intresserad av tanken på att studenter kan utvecklas genom positiva omdömen och jag 

bestämde mig för att ta reda på om så var fallet. En akademisk studie av hur positiv 

konstruktiv respons kan leda till att eleven upplever sig ha utvecklats blev min utgångspunkt 

och drivkraft.  
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1.2 Syfte 

Syftet med min undersökning är att utreda relationen mellan positiv konstruktiv respons och 

hur studenter utvecklas i konsten att tala. För att belysa relationen och denna aspekt av 

retoriken har jag valt att fokusera på studenters syn på positiv konstruktiv respons. Ett 

sekundärt syfte är att skapa en generell tipslista som förslagsvis skall fungera som ett 

komplement för lärare i sitt arbete med positiv konstruktiv respons. Jag har inte hittat någon 

forskning som entydigt undersökt huruvida när och på vilket sätt positiv respons är att föredra. 

Därför vill jag fylla den luckan genom att min uppsats syftar till att ge en vägledning i ämnet 

respons samt ligga till grund för kommande forskning och dessutom fungera som ett retoriskt 

verktyg för lärare i deras responsarbete med eleverna. Jag hoppas att genom min studie få 

fram resultat som pekar i en riktning som lärare och studenter kan se som en infallsvinkel att 

ta hänsyn till och arbeta mot under kurser som har med utveckling i muntlig kommunikation 

att göra. 

1.3 Frågeställningar 

För att uppnå syftet med min kontrastiva kvalitativa undersökning har jag valt följande 

frågeställningar:  

Min primära fråga är: 

 På vilka sätt kan en positiv konstruktiv respons inverka på elevens upplevda utveckling i 

muntliga framföranden? 

För det sekundära syftet är följande fråga vägledande: 

Hur ger man som lärare med hjälp av retoriska verktyg en nyttig positiv konstruktiv respons 

till var och en av eleverna? 

2 Tidigare Forskning 
Positiv respons som forskningsämne är i sina ungdomsår och få studier har gjorts. Det finns 

ändå undersökningar som snuddar vid ämnet och lyfter upp responsarbetet som något vitalt 

och viktigt i en elevs utveckling i muntliga framföranden. Anna Lundholm (2008:9) har i sin 

kandidatuppsats Retorik som verktyg vid talängslan undersökt hur metoder för talängsligas 

utveckling skiljer sig åt för studenter på Våga Tala kursen på Södertörns Högskola och 

liknande kurs på Uppsala Universitet. Hon tar upp responsarbetet som en viktig parlör i 

utvecklingen av elevens sätt att hantera talarsituationen. Lundholm förklarar att respons är ett 

eget moment i kursen Våga Tala på Södertörns högskola och något som eleverna utbildas i att 

ge. Lundholm (2008:47) menar att: ”Det kan handla om att börja med att presentera positivt 
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gensvar och i slutet likaså, för att talaren ska kunna ta till sig allt konstruktivt som sägs”. I 

Uppsala däremot får inte responsen samma plats förklarar Studenthälsan genom Lundholm 

(2008:47): ” (…) ingen teknik lärs ut till studenterna, detta kommer istället automatiskt (…)”. 

Dock sker arbetet mer fokuserat på att arbeta i grupp och stötta på det sättet. Undersökningen 

visar på ämnets komplexa natur och att man tillämpar olika responsmetoder beroende på 

lärosäte.       

 Det verkar dock finnas en önskan från elever att vilja veta mer om hur man ger respons 

till sina klasskamrater. På högskolans många kurser finns retorik som ett sätt att lära sig ge 

och ta emot respons på ett bra sätt. Men när det handlar om förkunskaperna i grundskolan 

gällande muntliga framställningar så verkar det finnas en problematik med att elever inte 

tycker sig ha kunskap om hur man ger respons. Det visar sig i Anna Johansson och Linus 

Holgessons uppsats Man måste ju känna en trygghet för att kunna stå där framme. Där 

framkommer hur viktigt just detta moment är för eleverna (2010:27): ”Vad som är avgörande 

för genomförandet av den muntliga framställningen är att eleven känner trygghet och säkerhet 

i gruppen som ska lyssna. Eleverna, i undersökningen, talar mycket om responsarbetet och 

vill ha ett kontinuerligt och värdefullt responsarbete både från klasskamrater och från lärare”. 

 Med utgångspunkt i detta resultat verkar det vara så att gruppen likväl som läraren är de 

viktigaste elementen i en elevs upplevda utveckling. Resultatet visar också att gruppens 

storlek har betydelse för responsarbetet och att det verkar vara svårare att kontrollera och leda 

en stor grupp jämfört med en mindre. Johansson och Holgesson (2010:2) argumenterar för att 

mindre grupper öppnar upp för en mer personlig och tryggare miljö samt ger eleven bättre 

förutsättningar för att göra muntliga framträdanden. Samtidigt som eleverna efterfrågar mer 

kompetens i responsarbetet, menar lärarna å sin sida att tidsbristen är den största anledningen 

till att eleven inte får respons (2010:4). Vidare ger undersökningen en fingervisning om att 

responsarbete inte är ett prioriterat moment bland elever i grundskolan. Detta får förstås i 

förlängningen konsekvenser för de elever som väljer att studera på högre lärosäten på 

eftergymnasial nivå. Johansson och Holgesson (2010:8) sammanfattar sina resultat och 

understryker responsens roll: ”För att responsarbete ska bli värdefullt i samband med muntligt 

framförande bör responsen vara ärlig och konstruktiv”.  
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3 Material 
Intervjupersonerna är tio stycken till antalet. Två av intervjupersonerna studerar på Bosön 

Idrottsfolkhögskola, fyra stycken studerar på Retorikkonsultprogrammet på Södertörns 

högskola och de resterande fyra stycken går kursen Våga tala på Södertörns högskola. Urvalet 

av elever motiveras med hjälp av det elevperspektiv som utgör förutsättningen för min studie 

och min frågeställning. Studenterna på Retorikkonsultprogrammet representerar de som fått 

mycket retorikundervisning, Våga tala-elevernana de som fått mindre och Bosön eleverna har 

inte haft retorik i kurserna alls. Det retoriska perspektivet ger en insikt i hur effekterna av att 

ha kunskap om konsten att tala eventuellt genererar en viss syn på responsarbete. De tio 

intervjuerna spelas in och återges i sin helhet skriftligt. Transkriberingen utgör uppsatsens 

huvudmaterial. Det är fjorton frågor per intervju och varje intervju är mellan två till fem A4 

sidor långt. Det totala materialet består av 34 sidor. (Citat från intervjuerna redovisas i 

resultatdelen och det totala materialet finns i sin helhet hos författaren). 

3.1 Avgränsningar 

Intervjukandidaternas kön och ålder tas ej hänsyn till och har inte betydelse för resultatens 

hållbarhet och relevans. Materialet kan inte svara för hur man ska tillämpa respons i alla typer 

av responssituationer, utan ger en fingervisning om hur varje intervjuad, individuell student 

upplever responssituationen.    

 Undersökningen skall ses i ljuset av att studenternas trovärdighet kan ifrågasättas. Det 

finns en risk att de inte säger vad de känner eller att vissa ämnen blir för känsliga. Det kan 

också vara så att överdrifter förekommer. Trots detta ser jag ändå att frågorna är 

genomarbetade på ett sådant sätt att alltför känsliga områden är uteslutna, samt att min 

retoriska färdighet understödjer att en bra och trovärdig intervju kommer att äga rum.

 Anledningen till att jag valt att ha studenter som representerar olika kurser och lärosäten 

är för att resultatet breddas och öppnar upp för kontrastiva resultat som förhoppningsvis ger 

en mer korrekt aspekt av positiv konstruktiv respons. Valet av intervjupersoner bidrar till 

ytterligare en intressant infallsvinkel; att se om det finns någon skillnad i svaren mellan de 

som haft mycket retorikundervisning, mindre och de som inte har haft det alls. Det kan också 

säga något om huruvida positiv konstruktiv respons leder till utveckling eller ej. 

 Reliabiliteten i undersökningen kan ifrågasättas då tio personer inte kan representera en 

entydig och korrekt bild av alla studenters förhållande till responsarbete. Men det är heller 

inte syftet med uppsatsen, utan syftet är en generell fingervisning om hur det av studenten 
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upplevs att arbeta med positiv respons och hur dennes förutsättningar ser ut för att göra detta. 

Därigenom kan en generell upplevelse redovisas. 

4 Teori 
I teorikapitlet kommer ämnet respons problematiseras samt presenteras de teorier jag valt att 

ha som utgångspunkt i min uppsats och motivering till varför just dessa synsätt är intressanta 

för min studie. Efter att själv ha undervisat idrottselever på Bosön Idrottsfolkhögskola i 

kursen Muntlig kommunikation samt elever på Södertörns Högskola i kursen Våga Tala 

märkte jag att den positiva responsen som jag jobbade med i båda klasserna hade olika 

inverkan på eleverna. Beroende på vilket syfte eleven själv hade med sitt muntliga 

framförande skulle responsen mottas annorlunda. Min hypotes är att det finns en 

självförtroendevariabel och en målvariabel i sättet att motta och använda sig av positiv 

respons. När eleven är i behov av en förbättring av självförtroendet är positiv respons en 

självförtroendekick. Vad gäller målvariabeln utgår jag från följande antagande: beroende på 

hur elevens målbeskrivning ser ut gällande sitt muntliga framförande, så är inte positiv 

respons självklar. Låt mig förklara: När det gäller att som elev ha målet att ”förbättra sig” i 

muntligt tal säger min erfarenhet som student att positiv respons inte kunnat appliceras på ett 

sådant sätt att negativa omdömen utesluts. Det resulterar i en konstruktiv respons där eleven 

aldrig känner sig helt nöjd med sin prestation. Här menar jag att det finns en problematik, och 

i min uppsats vill jag undersöka om man som lärare kan arbeta med en positiv konstruktiv 

respons med resultatet att det av eleven upplevs leda till liknande utveckling som konstruktiv 

respons kan göra.      

 Att ta sig an området responsarbete kan göras med olika infallsvinklar och säkerligen 

skulle andra pedagogiska perspektiv sätta ämnet respons i ett givande ljus och förklara många 

av de problem som lärare och studenter stöter på i en responssituation. Men de synsätt och 

teorier som jag kommer att motivera som ansats i mina frågeställningar och i mitt material är 

följande: Idrottspsykologi, ett sociokulturellt perspektiv och pedagogisk retorik. Jag kommer 

att använda mig av och knyta an till dessa teorier både i resultat- och diskussionsdel. Med 

utgångspunkt i dessa teorier är ett holistiskt förhållningssätt till responsarbete ett val som 

understödjer de tolkningsmässiga grunder jag valt, samtidigt som det sätter resultaten i 

relation eller kontrast till de perspektiv som framkommer i mitt material. Ytterligare 

förklaring och motivering till synsätten presenteras under rubrikerna nedan: 
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4.1 Idrottspsykologi – Maslows behovstrappa och situationsanpassat självförtroende 

I boken Idrottspyskologi (2003:120) presenterar Hassmén och Plate ett humanistiskt 

perspektiv relaterat till idrottspsykologin. Författaren Peter Hassmén är professor i idrott och 

har också varit professor i idrottspsykologi, Nathalie Hassmén är docent i psykologi vid 

Stockholms universitet och Johan Platé är doktorand i idrottspedagogik vid Lärarhögskolan i 

Stockholm (2003:13–14). När det handlar om att utvecklas och att förverkliga sig själv både 

som idrottsman/kvinna och likväl som idrottselev i en kurs om Muntlig kommunikation så 

kan författarnas tolkning av Maslows behovstrappa förklara i vilken ordning behoven behöver 

vara tillfredsställda. Maslows behovstrappa tolkas genom Hassmén och Plate (2003:119–120) 

på följande sätt: ” När så detta basbehov är tillfredsställd blir behov av trygghet, behovet av 

samvaro med andra och uppskattning, samt behovet av en god självkänsla, gällande. Först när 

alla dessa behov är tillfredsställda uppkommer behovet av självförverkligande hos de flesta, 

om än inte hos alla, människor”. Carl Rogers (psykologiforskare) understryker genom 

Hassmén och Platé att: ” (…) individen själv har det huvudsakliga ansvaret för individens liv 

och utveckling” (2003:120).     

 Ovanstående resonemang är applicerbart på de analysresultat som framkommer av 

intervjuerna. Intressantast blir det kanske att knyta an teorin till de idrottselever jag 

intervjuade, men möjligen kan det också visa på oväntade samband och skönja likheter bland 

alla intervjukandidater. Teorin kan hjälpa till att svara på frågan om positiv konstruktiv 

respons, eller åtminstone ge en vägledning och förståelse till varför studenternas uppfattningar 

ter sig på ett visst sätt. Behov av uppskattning och ett självförverkligande är direkt kopplat till 

positiv respons och det är också där man ska förstå att behovet av positiv konstruktiv respons 

gör verkan. Detta tillsammans med individens eget ansvar för lärande blir en intressant 

infallsvinkel att ta hänsyn till.     

 Situationsspecifikt självförtroende skiftar beroende på vilken situation personen ställs 

inför (Hassmén & Plate 2003:132). En idrottselev som elittränar har säkerligen ett starkt 

självförtroende i sin idrottsgren, medans det är lägre inom områden som eleven inte behärskar 

lika bra. Diskussionen om situationsspecifikt självförtroende har blivit ett aktuellt och 

användbart begrepp senaste åren, då det har visat sig fruktbart i studier om människors 

motivation till exempelvis motion. Har man ett högt situationsspecifikt självförtroende så har 

det visat sig att detta genererar ett högre deltagande i fysiska sysselsättningar (Hassmén & 

Plate 2003:132). Diskussionen om situationsspecifikt självförtroende kan likväl appliceras i 

andra situationer där människan ställs inför någon typ av prestation. Teorin kan alltså ge ett 
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gott stöd åt att förklara varför studenter upplever talsituationen olika, och möjligen också om 

detta i sig genererar ett skiftande resultat i intervjufrågorna, eftersom självförtroendet ter sig 

olika hos människor. Intressant blir också att se om kunskap i retorik genererar ett starkare 

situationsspecifikt självförtroende i talsituationen.  

4.2 Lev S Vygotskij - Ett sociokulturellt dialogiskt perspektiv - Fantasi och verklighet 

I förordet till Vygotskijs bok Fantasi och kreativitet i barndomen (1995:7-8) förklarar Gunilla 

Lindqvist att Vygotskij, under sitt korta men intensiva liv, gav flera tunga bidrag till 

psykologin och den psykologiska forskningen. Lindqvist (1995:7) förklarar att han: ” (…) är 

den viktigaste nytänkaren i sovjetisk psykologi.”, och kan jämföras med klassiker som Freud 

och Piaget.  Han kom bland annat att utveckla den ”kulturhistoriska dialektiska teorin”. 

Lindqvist (1995:8) menar att: ”Det är en psykologisk teori om hur människan med hjälp av 

tecken (språket) tolkar och förstår sin omgivning, och den beskriver människans kulturella 

utveckling som en enhetlig medvetandeprocess, där känsla och tanke hör ihop (…)”. 

Vygotskijs helhetssyn är något som appliceras i studien, därför att helhetssynen är det som 

fogar samman känsla och förnuft. Enligt detta synsätt går det alltså inte att bortse från någon 

del i en students utveckling i muntliga framföranden, man blir alltså tvungen att se till 

helheten för att kunna söka svaren. Och det är det jag ämnar göra.    

 Det blir också intressant att utgå från Vygotskijs (1995:8) estetiska teori som enligt 

honom själv är ett synsätt som innebär att: ” (…) medvetandet är dynamiskt och föränderligt 

och speglar den omgivande kulturen både till form och innehåll”. I den här teorin knyter jag 

särskilt an till diskussionen om utvecklande responskultur i klassrummet.  

 Vygotskij har även en teori om kopplingen mellan fantasi och verklighet. Det blir 

intressant att ta avstamp i hans tankar när det handlar om studenternas förhållningssätt till 

responsarbete, utveckling och muntliga framföranden. Vygotskij (1995:20) skriver följande: 

”Fantasin står inte i motsättning till minnet utan grundar sig på detta och förfogar över dess 

möjligheter i ständigt nya kombinationer”.    

 Ett annat samband mellan fantasi och verklighet menar Vygotskij (1995:21) är: ” (…) 

mellan den färdiga fantasiprodukten och en komplex företeelse i vekligheten”.  Alltså, om vi 

får något berättat för oss på ett målande sätt så kan vi i tanken se det framför oss. Men det 

betyder samtidigt att om jag inte haft tidigare erfarenheter av det jag fick berättat för mig 

skulle jag inte heller kunna se det framför mig i fantasin. Och med detta hermeneutiska 

förhållningssätt kan kunskapsinhämtande ses med Vygotskijs ögon som något där tidigare 
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kunskap blir upphängd i det studenten presterar i stunden, och det studenten kommer prestera 

nästa gång. Teorin sätter frågeställningarna i samband med en dialogisk kontext. 

4.3 Vygotskij – Den närmaste uvecklingszonen och imitationens kraft  

Vygotskij mest kända bok Tänkande och språk (1999:29) har en kärna som utgår från 

sambandet mellan tanke och ord. Vygotskijs teorier om den närmaste utvecklingszonen och 

om imitationens pedagogiska kraft är synsätt som är högst aktuella och intressanta för min 

undersökning.      

  Vygotskij (1999:329) förklarar den närmaste utvecklingszonen som ett försök att 

kartlägga vart människan/barnet har sin nästa utvecklingszon. Vygotskij (1999:329) gjorde ett 

experiment där ett barn fick lösa uppgifter som var ämnat för högre åldrar. Med hjälp av 

frågor och exempel från läraren klarade han av uppgifterna han annars inte hade löst på egen 

hand. Det Vygotskij vill bevisa med den här undersökningen är att samarbete och anvisningar 

är vägen till utveckling. Han menar tveklöst att: ”(…) barnet alltid kan göra mer och lösa 

svårare uppgifter i samarbete och under handledning än på egen hand” (Vygotskij1999:330). 

4.4 Vygotskij och Retorikens progymnasmata 

Vygotskijs (1999:332) resonemang om imitation (imitatio), berör inte bara responssituationen 

i sig utan har sitt ursprung i retorikens progymnasmata. Teorin kan därför återspegla 

intervjukandidaternas förhållningssätt eller önskan om att ha förebilder liknande 

imitatiotanken. Kanhända är det något generellt för samtliga intervjuade eller något som berör 

endast de med omfattande retorikkunskaper. Vygotskij (1999:333) förklarar imitation på 

följande sätt: ”Imitationen – i dess vidsträckta innebörd – är den huvudsakliga form genom 

vilken inlärningen påverkar utvecklingen”. Imitation som pedagogiskt verktyg har Vygotskij 

med all sannolikhet funnit i retoriken. Det var i det antika Grekland som efterbildningens kraft 

föddes. I boken Afthonius progymnasmata retoriska övningar (2002:16) förklarar Anders 

Eriksson att imitatio är ett latinskt ord och efterbildningsmetoden har använts i pedagogiskt 

syfte redan i det antika skolsystemet. Det har funnits flera olika texter om progymnasmata 

men Eriksson (2002:24–25) understryker att: ”Den retoriker som främst kommit att 

förknippas med en samling progymnasmata är dock Afthonios av Antiochia”.  

     Övningarna går i korthet ut på att eleverna efterbildar förebilder inom talandets konst för 

att utvecklas och bli en lika bra talare själv. Eriksson (2002:27,75) menar att övningarna sker i 

fjorton steg med ökande svårighetsgrad. Det nionde steget heter ”Karakterisering”, och är en 

ren efterbildningsövning. Här handlar det om att imitera en viss människas karaktär/dygder. 

Ett annats syfte med övningen är enligt Erikssons (2002:169) tolkning att: ” Efterbildningen 
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har även en moralisk dimension och man skulle försöka ta efter den förebildliga personens 

karaktär och dygder”.  Även om responsimitationen som eleverna efterfrågar är en annan typ 

av imitation, bottnar det ändå i samma pedagogiska metod, att efterlikna. Och i en 

responssituation får man anta att läraren är den förebild som kunskapsmässigt då kan visa hur 

eleven skall göra i sitt muntliga framförande, för att förstå vad som lämpar sig bäst. 

 Det sociokulturella perspektivet och retorikens progymnasmata kan hjälpa till att 

förklara och finna de pedagogiska behov som intervjukandidaterna uttrycker med positiv 

konstruktiv respons. I förlängningen blir det dessutom en hjälp för skapandet av tipslistan som 

är knuten till min andra frågeställning. 

 

4.5 Tina Kindebergs pedagogiska retorik 

Om Vygotksij förespråkar en dialog som förutsättning för lärande så ser vi i Tina Kindebergs 

bok Pedagogisk retorik, Den muntliga relationen i undervisningen (2011) en likartad men 

retoriskt inriktad syn på klassrummet. Kindeberg skiljer mellan dialog och muntlig relation 

och menar att:  

 

 ”Den pedagogiska retoriska dialogen riktar sig till hela gruppen och syftar till att bruka 

 lärarens och de studerandes varierande erfarenheter och kunskaper i det aktuella 

 undervisningsinnehållet, (…) den pedagogiska retoriska dialogens främsta kännetecken 

 är därför att den skapar en muntlig relation.” (2011:13) 

 

Med detta som grund så förklarar Kindeberg (2011:14) att den muntliga relationen är mer 

känsloinriktad och oskyddad.

 Tina Kindeberg är universitetslektor i pedagogik och retorik vid Lunds universitet. Hennes 

bok öppnar upp för kunskapsområdet pedagogisk retorik och Kindeberg (2011:7) förklarar att: 

”Mitt mål med att skriva denna bok är att pedagogisk retorik ska bli ett självklart 

kunskapsområde i den framtida lärarprofessionen. Syftet med pedagogisk retorik är att bidra 

med ökade kunskaper om lärarens ansvar för och ledning av den muntliga relationen i den 

konkreta undervisningssituationen”. Kindebergs syfte är helt i linje med min frågeställning. 

Hur vi ser på studenters utveckling i responssituationen är helt avgörande för hur vi hanterar 

den muntliga kommunikationen lärare och student emellan. Ett pedagogiskt retoriskt synsätt 

fungerar som en ansats till att förstå studenternas känslomässiga erfarenheter och 

uppfattningar av utveckling sett i relation till positiv konstruktiv respons. Kindebergs 

resonemang hjälper också till att se, relatera och omsätta intervjukandidaternas uppfattningar 

till tipslistan som avses lärare som undervisar i muntliga framföranden.  
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 Det som är unikt och intresseväckande med Kindebergs resonemang är att hon låter den 

känslomässiga aspekten i en undervisningssituation göra sig gällande. Hon (2011:14) 

förklarar att det under ytan funnits ett förgivetantagande om att som student och lärare lämna 

känslorna utanför klassrummet. Så är dock inte verkligheten beskaffad. Retoriken är det 

kunskapsområde som tar hänsyn till hur vi genom att väcka och erkänna känslor kan påverka 

vår omgivning och låta oss själva bli påverkade. Känslolägen står i direkt orsaksförbindelse 

till kurser i muntligt framförande. Min erfarenhet säger mig att känslolägen av olika slag gör 

sig påminda i en talsituation, speciellt om man är nybörjare. Att resultaten ses i ljuset av den 

känslomässiga aspekt som Kindeberg presenterar gör att studenternas syn på respons och 

diskussionen om densamma får en ytterligare dimension, dessutom ges näring till den 

moderna synen på pedagogisk retorik 

4.6 Kindebergs teori om Pistis och aktivitetsansvar 

Kindeberg (2011:103) ställer den högst aktuella frågan: ”Hur leder jag en dialog som skapar 

känslor av tillit och gemenskap?” Att veta vad studenterna känner för kursen innan den har 

startat är svårt för läraren. Men då gäller det att läraren tar vad Kindeberg (2011:110) kallar 

sitt ”aktivitetsansvar”.  Att läraren är lyhörd och öppen för elevernas erfarenheter och 

använder det som en resurs i undervisningen. Och att samtidigt tillvarata sin egen kunskap 

och låta studenterna veta vart de befinner sig sett till utveckling och förståelse. Ett begrepp 

som inte går att bortse från när man diskuterar dialog, retorik och respons är pistis (tillit). 

Aristoteles förklaring av pistis tolkas av Kindeberg (2011:111) på detta sätt: ”Han menade att 

känslan av tillit är grunden i all meningsfull kommunikation och beroende av talarens 

förmåga att skapa harmoni mellan sitt ethos, pathos och logos.”  

 Ett sociokulturellt perspektiv som vävs samman med ett retoriskt pedagogiskt och ett 

idrottspsykologiskt perspektiv blir en bas och förutsättning för att kunna svara på, beskriva, 

diskutera och slutligen ge tips om studenters utveckling kopplat till positiv konstruktiv 

respons.  Även fast det inte är någon motsättning dem emellan så har infallsvinklarna olika 

sätt att närma sig utveckling och lärande.  
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5 Metod 
I metodkapitlet kommer jag att presentera och förklara vad min kvalitativa kontrastiva 

undersökning innebär. Jag kommer att utveckla mina förhållningssätt och pedagogiska 

metoder. I punktform förklaras och motiveras mitt tillvägagångssätt i detalj och sedan 

presenteras intervjumetodens etiska dimension. 

5.1 Intervjumetod och upplägg 

För att kunna besvara frågorna om på vilka sätt en positiv konstruktiv respons kan inverka på 

elevens upplevda utveckling i muntliga framföranden, och hur man ger en nyttig positiv 

respons, så har jag valt att göra en kvalitativ kontrastiv undersökning. Det innebär att jag 

kommer att använda mig av intervjumetoden personliga intervjuer med styrda frågor och 

teman. Då når jag mitt syfte att få ett elevperspektiv. Med en hermeneutisk utgångspunkt 

söker jag att förstå elevernas uppfattning och åsikter om utveckling kopplat till respons. Det 

går alltså inte att redogöra för några absoluta sanningar, utan jag utgår från hur en grupp 

elever uppfattar responsarbetet och därifrån kan jag göra antaganden om relationen mellan 

utveckling och positiv respons. På dessa tolkningsmässiga grunder skapar jag en resultatdel 

där svaren från intervjuerna tolkas, kontrasteras och analyseras med utgångspunkt i de teorier 

som är presenterade i teoridelen.     

 Metoden har alltså två steg: först genomför jag de personliga intervjuerna och 

transkriberar dem, sedan bearbetar jag intervjusvaren genom att jämföra, kontrastera, finna 

mönster, likheter och olikheter i svaren. Ur resultaten skapar jag sedan en tipslista. Syftet med 

min metod är att påvisa en generell fingervisning om hur det av studenten upplevs att arbeta 

med positiv respons och hur dennes förutsättningar ser ut för att göra detta. Intervjuerna sker 

med startpunkt i Larssons resonemang om personliga intervjuer i boken Metoder i 

Kommunikationsvetenskap (2010) och jag kommer att utveckla min metod och mina 

förhållningssätt utifrån detta . Han (2010:55) förklarar att personliga intervjuer är indelade i 

tre avsnitt: ”En introduktion om metoden, en genomgång av forskningsprocessen eller 

metodens olika faser och några viktiga metodfrågor”.  Faserna som beskrivs är följande: 

”Tematisering, planering, urval, intervjuer, utskrift och bearbetning, redovisning och analys, 

rapportering” (2010:58). För att mer exakt klargöra vad min kvalitativa kontrastiva 

undersökning är så förklaras och specificeras mitt tillvägagångssätt under punkterna nedan: 
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 Tematisering: Larsson (2010:59) förklarar att det handlar om att skapa en grund för 

arbetet genom att bestämma ämne, syfte och problematisera detta. Ett vad och ett varför är 

centrala frågeord. I min uppsats är temat positiv respons (vad) och frågeställningen gäller 

ett elevperspektiv (varför). Intervjufrågorna kommer att kretsa kring responsarbete ur 

olika infallsvinklar därför att en helhetsbild om elevernas uppfattning om utveckling, 

lärande och respons kan förklara hur och varför positiv konstruktiv respons mottas på ett 

visst sätt. Delarna bestämmer helheten och då måste också delarna i sig säga något om 

helheten som i detta fall är frågan om positiv konstruktiv respons leder till utveckling. 

Metoden fångar responsarbete i vid betydelse eftersom frågorna är formade på så sätt att 

förklaringar och motiveringar blir en del i svaren och det i sig genererar förklaring på 

forskningsfrågornas resultat. 

 Planering: I den här fasen handlar det om att precisera tid, plats och kategorier för att 

kunna genomföra intervjuerna på ett bra sätt. Larsson (2010:60) menar att det också är 

vikigt att bestämma sig för vilken frågestrategi man vill använda sig av: ”öppna intervjuer, 

halv eller semistrukturerade intervjuer och strukturerade intervjuer”. I den här uppsatsen 

kommer den halvsemistrukturerade formen att användas. Den innebär enligt Larsson 

(2010:60) att intervjufrågorna förutsätter uppsatsens frågeställning och att svaren blir 

öppna och varierande. Jag har planerat att genomföra mina personliga intervjuer under 

april och maj månad år 2011 och studenterna väljer själva plats och tid. Jag har valt att 

använda mig av intervjufrågor som är öppna och varierande. Med öppna och varierande 

frågor kan jag få en helhetsbild av elevens upplevelser, skapa utrymme för elevens tankar, 

känslor och resonemang. Med öppna frågor blir det också lättare att skapa en dialog och 

förtroende mellan mig och den intervjuade. Att den intervjuade känner ett förtroende för 

mig är viktigt för att intervjusvaren ska bli så sanningsenliga som möjligt. Jag är medveten 

om att det finns olika tillvägagångssätt när det gäller att erhålla andra människors åsikter. 

Om jag exempelvis valt att göra en enkätundersökning, så hade jag tappat den personliga 

kontakten med intervjukandidaten. Det hade också blivit omöjligt att ställa följdfrågor 

eller läsa av kroppsspråk. Hade jag valt att ha allför strukturerade frågor hade jag 

sannolikt gått miste om viktig information. För att ta ett annat exempel så hade en öppen 

frågeform lett till att svaren förmodligen blivit alltför breda och därmed tidsödande att 

sammanställa. Med min valda halvsemistrukturerade form blir svaren fortfarande öppna, 

men ändå så pass knutna till mina frågeställningar att det underlättar för mig att kunna 

utläsa mönster och kontraster i svaren.   
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 Urval: Ett urval av intervjupersoner kan ske på flera olika sätt. Men ett vanligt sätt är 

att använda sig av vad Larsson (2010:61) kallar ”variationsurval”. Han menar att ” (…) 

personerna respresenterar en bredd inom fenomenet”. I min uppsats då det gäller 

fenomenet positiv respons blir variationen ett resultat av att intervjukandidaterna kommer 

från olika skolor och har olika mycket kunskap om retorik. Gemensamt för dem alla är att 

de arbetat med responsarbete. Detta gör dem till ett variationsurval som svarar mot mina 

frågeställningar och mitt syfte. Min motivering till att använda mig av personliga 

fokusintervjuer är att min hypotes bottnar i elevernas reaktioner på positiv konstruktiv 

respons. Med detta sagt så är elevernas uppfattning av mottagandet av respons helt 

avgörande för att kunna undersöka och svara på forskningsfrågorna. Med hjälp av 

intervjufrågorna undersöker jag bland annat vad eleven upplever som problematiskt med 

att få positiv konstruktiv respons och om denne upplever sig utvecklas med positiv 

respons. Delmålsmetoden som står i direkt relation till min andra frågeställning kommer 

dessutom att innehålla slutsatser som dras av min primära frågeställning. Jag kommer med 

intervjuerna som grund skapa tips och mål som lärare kan se som ett komplement till den 

undervisningsmetod de använder sig av i dagsläget. Tipslistan bör ej ses som enbart 

riktade till lärare, utan kan med fördel förmedlas till elever. 

 Intervjuer: Larsson (2010:64–65) förklarar att intervjufrågorna kan se ut på olika sätt, 

men att man ofta kan inleda med en bred fråga för att sedan ställa följdfrågor. Han menar 

också att intervjusituationen går ut på ett möte mellan två människor och varje intervju ser 

olika ut eftersom den intervjuade kan uppfatta en fråga annorlunda än en annan person. 

Intervjuerna ska alltså ses oberoende av varandra och nya följdfrågor kan uppkomma 

under intervjuns gång.     

  I min undersökning utför jag först en provintervju för att säkerställa frågornas 

reliabilitet och validitet. Mina forskningsfrågor har funnits i bakhuvudet och som grund 

när jag format intervjufrågorna. Jag kommer att förklara vissa nyckelbegrepp för den som 

blir intervjuad, exempelvis vad jag exakt menar med positiv konstruktiv respons och vad 

jag menar med konstruktiv respons. Jag anger samtidigt ramen för mitt arbete så att de 

känner sig införstådda med vad intervjun innebär. Jag har valt att använda mig av styrda 

frågor och om intervjukandidaten får svårt att svara kommer jag skjuta in med topiker och 

följdfrågor. Jag uppmuntrar personen att försöka framföra sin egen åsikt och relatera till 

egna erfarenheter, vidare betonar jag att det inte finns något rätt eller fel sätt att svara på. 

Märker jag att personen inte uppfattat frågan korrekt kommer jag att repetera frågan samt 
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ge en förklaring till dess innebörd. (Intervjufrågorna finns i sin helhet i bilaga 2). 

 Utskrift och bearbetning: Mina tio intervjuer spelas in och transkriberas så snabbt som 

möjligt efter intervjutillfället. Larsson (2010:69) menar att man då bättre minns de tankar 

man hade när man fick svar på frågorna. I min uppsats kommer resultat och citat från 

intervjuerna redovisas i resultatdelen och sedan kommer de att diskuteras i kapitlet 

diskussion. ( Intervjuerna finns i författarens ägo).  

 Redovisning och analys: I den här fasen sker upplägget av texten. Att exempelvis 

strukturera texten runt de teman man uppfattat och ta hänsyn till den narrativa förmågan 

som krävs för läsvänligheten (2010:70). Mina resultat kommer att struktureras på ett 

sådant sätt att en temadisposition aktualiseras. Huvudtemat är positiv respons och 

undertemana bär samma namn som var och en av intervjufrågorna. På detta sätt redovisas 

och jämförs resultaten och bevisas med hjälp av citat och teoretiska anknytningar till 

Vygotskij och mer moderna uppfattningar som Tina Kindbergs resonemang. Den tipslista 

som kommer att utformas efter att resultaten av intervjuerna är sammanställda görs med 

grund i studenternas åsikter och kommer att utgå ifrån studenternas tankar, känslor och 

åsikter.  

 Rapportering, undersökningens hållbarhet  

Larsson (2010:76) menar att: ” En undersöknings hållbarhet ryms med traditionella 

vetenskapliga termer inom begreppen validitet och reliabilitet”. Alltså att man undersöker 

det man sagt att man ska göra och att materialet behandlas på ett riktigt sätt. I min 

undersökning kommer materialet att behandlas på ett riktigt sätt då jag anser mig ha den 

kompetens som krävs efter att ha utbildat mig på Retorikkonsultprogrammet under tre års 

tid. Den retoriska färdighet som jag har tillförskaffat mig skapar utrymme för att de 

personliga intervjuerna ska bära frukt och resultera i en dialog där elevens åsikter, 

uppfattningar och tankar är det centrala. Syftet är att intervjuerna skall påvisa en generell 

bild av hur eleverna upplever relationen mellan positiv respons och utveckling. För att 

kunna uppnå detta krävs det dels att man har kunskap om ämnet men också att man är en 

människa som har förmåga att lyssna, känna in och skapa tillit. Jag anser mig själv leva 

upp till dessa krav. Fler ställningstaganden sker i rubriken ”Avgränsningar” ovan. 
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5.2 Intervjumetodens etiska perspektiv 

För att uppfylla den etiska dimensionen när det gäller intervjuerna, valde jag med grund i 

Vetenskapsrådets riktlinjer (Vetenskapsrådet 2011) att skapa ett godkännandedokument (se 

bilaga 1). Där informeras studenterna om hur intervjun går till och vem som får tillgång till 

materialet. Vid intervjutillfället får intervjupersonen läsa igenom godkännandet och sedan 

skriva under. Jag informerar om syftet och vad intervjun innebär. Jag erbjuder även mina 

kontaktuppgifter. Intervjun kan avbrytas närsomhelst och studenten väljer själv om den vill 

vara anonym eller ej. Dessutom erbjuder jag personen att få den färdiga uppsatsen via e-post. 

De inspelade intervjuerna kommer att raderas så fort de är nedskrivna i sin helhet och inga 

tveksamheter kvarstår. 

5.3 Nyckelbegrepp 

Uppsatsen behandlar följande nyckelbegrepp: Positiv konstruktiv respons, Konstruktiv 

respons, Självförtroende, Utveckling, Kreativ förmåga, Progymnasmata, Imitatio och 

Situationsspecifikt självförtroende.     

 Med positiv konstruktiv respons menar jag att studenten tillges en respons som verkar 

positivt men konkret. Alltså inte av ”Det var bra” karaktär, utan snarare ”Det var bra, därför 

att…”. I Anders Sigrells bok Retorik för lärare - Konsten att välja språk konstruktivt drar 

Sigrell (2010:95) slutsatsen att:” Träna på att ge positiva kommentarer är alltså det viktigaste 

när det gäller konsten att ge konstruktiv kritik”. Och det är också den slutsatsen som skall 

förstås i uppsatsen när det handlar om positiv konstruktiv respons. Konstruktiv respons kan 

både vara positiv och negativ, men är i sitt sätt förklarande och definierande. I uppsatsen 

definieras ordet utveckling som något dynamiskt och flerdimensionellt. Jag ser dels på 

utveckling som ett sätt att bli skickligare på eller ha upplevelsen av att kunna behärska ett 

visst moment på ett bättre eller mer avancerat sätt.   

 Men utveckling handlar också om självförtroende. Att som student kunna känna hur 

själva responsen leder till att denne känner sig bättre; alltså att en inre mer känsloinriktad 

utveckling har skett. Begreppet kreativ förmåga skall tolkas med utgångspunkt ur Vygotskijs 

teori. Han (1995:9) sätter likhetstecken mellan kreativ förmåga och fantasi, och så skall också 

begreppet uppfattas i min uppsats. Imitatio skall inte tolkas som att efterapa någon, utan med 

Sigrells (2010:93) ord: ” (…) Att låta sig bli inspirerad eller att efterbilda”. Begreppet 

situationsanpassat självförtroende är hämtat från idrottspsykologin och handlar om en 

persons uppfattning av att klara av en viss sak i en specifik situation (Hassmén & Plate 

2003:132). 
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6 Studenternas syn på repsons 
I detta avsnitt presenteras resultatet från analysen av mitt intervjumaterial. Det är upplagt på 

följande vis: Var och en av de fjorton intervjufrågorna utgör varsin rubrik, med undantag för 

fråga 10 och 11 som tillsammans utgör en rubrik. Under varje rubrik redovisas svar från 

intervjuerna. I nästa resultatrubrik ”Sammanfattning” är svaren sammanställda. Viktiga 

mönster, skillnader och likheter samt resultat som står i direkt orsaksförbindelse till 

frågeställningarna redovisas. Vissa av frågerubrikerna svarar i direkt anknytning till 

frågeställningarna, andra som stöd eller förklaring till desamma. Svaren tolkas och knyts an 

till de teorier som presenterats i teorikapitlet och till frågeställningarna: På vilka sätt kan en 

positiv konstruktiv respons inverka på elevens upplevda utveckling i muntliga framföranden? 

Rubriken ”Tipslista” som avslutar resultatkapitlet, är en produkt som en direkt konsekvens av 

den andra frågeställningen: Hur ger man som lärare med hjälp av retoriska verktyg en nyttig 

positiv respons till var och en av eleverna?  

6.1  På en skala från 1 -5 (där 5 är mest styrka). Var kan du placera styrkan på ditt 

självförtroende i muntlig kommunikation? 

Resultaten visade att styrkan på självförtroendet i muntlig kommunikation hos studenterna var 

varierande. Retorikkonsultstudenterna hade högst siffror; fyror och femmor, medan eleverna 

från Bosön hade något lägre; treor och fyror. Våga tala-eleverna skiljde sig inte märkbart från 

idrottseleverna men en skillnad kunde ändå noteras då siffran i något av fallen var två. Så 

slutsatsen som dras av dessa resultat är alltså att studenterna med mycket retorikkunskaper har 

högst självförtroende i muntlig kommunikation, medan idrottseleverna låg i mitten men bara 

något högre i snitt än Våga tala-eleverna som hade lägst. Resultatet pekar i riktning mot att 

självförtroendet ter sig olika beroende på vilken kurs eller vilket program studenten går. 

Situationsanpassat självförtroende som Hassmén och Platé presenterade (2003:132) skiftar 

beroende på vilken situation personen ställs inför. De menar också att det situationsspecifika 

självförtroendet blir lägre i situationer som personen inte behärskar lika bra. Av ovanstående 

resultatet att döma verkar det alltså vara så att de studenterna med mer retorikkunskaper har 

ett högre situationsspecifikt självförtroende i talsituationen.  

6.2 Vad innebär ordet utveckling för dig när det handlar om muntliga framföranden? 

När det handlar om utveckling var svaren varierande. Idrottseleverna kopplade samman 

utveckling med publikens reaktioner på det muntliga framförandet, medan konsultstudenterna 

betonade den egna känslan av utveckling. Men det som ändå verkade vara det viktigaste i 

många av svaren var den praktiska förbättringen av att tala. För tre av fyra Våga tala-elever 
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handlade utveckling bland annat om att lära sig att hantera själva talsituationen och 

nervositeten, och så här sade en av dem: 

 

 ”Jag tycker att utveckling handlar om att lära sig att hantera muntliga framställningar, att  

 man inte blir lika stressad och hur man kan hantera det, att man lär sig bemöta 

 publik och att man bemästrar olika tekniker och metoder som kan tillämpas för att 

 vara framgångsrik som finns inom retorik.” 

 

Överlag hade Retorikkonsultstudenterna en något mer framtidsinriktat syn på utveckling. Det 

rörde sig bland annat om att ta med sig erfarenheter till framtida tal och att aldrig vara nöjd. 

Här följer ett citat från en av dem: 

 

 ”Jag tror aldrig att man ska vara tillfredsställd utan alltid försöka uppnå något annat. Och 

  den utvecklingen är helt individuell,(…). Men för mig är utveckling att hela tiden våga 

  sträva efter att bli lite bättre.” 

 

Svaren var som sagt högst individuella och det pekar i riktning mot att utveckling är en 

individuell upplevelse och väcker olika associationer hos de intervjuade. Vygotskijs teori om 

den närmaste utvecklingszonen (1999:329–330) har med största sannolikhet bekräftats i dessa 

resultat. I förlängningen verkar detta tyda på att det för läraren gäller att se var i 

utvecklingszonen studenten befinner sig. Alla är olika och når på olika sätt och i olika takt sin 

närmaste utvecklingszon. Vygotskij (1999:331) understryker att: ”I samarbete är barnet 

starkare och klokare än när det arbetar självt. Det höjer sig till en nivå där det kan lösa svårare 

intellektuella uppgifter”. Och i citaten ovan samt i den framtidsinriktade synen från 

retorikkonsulterna så ser vi att det finns en strävan och behov av att vilja utmana sig själv.  

6.3 Vad upplever du som problematiskt med att få positiv (konstruktiv) respons? 

I nästan samtliga intervjusvar uttrycks en frustration över att positiv konstruktiv respons inte 

blir konstruktiv. Flera menar att responsen lätt blir ytlig och ogenomtänkt. En av 

idrottseleverna uttrycker att problematiken ligger i att man inte får veta vad man kan bli bättre 

på och en annan menar att: 

 

 ”Då är det nästan som att man tvingar sig själv att säga någonting bra för man får inte 

  säga någonting annat. Och det kan ju göra att man känner att ´ja men hon sa ju något 

  bara för att vi skulle göra det, inte för att hon tycker att jag gjorde det bra.” 

 

Och så här menade tre av Våga tala-eleverna: 
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 ”Det kanske är så att när man går kursen Våga Tala då vet man att man måste få positiv 

  respons av övriga kursdeltagare och då å ena sidan börjar man fundera: hur ärligt är  

 det?” 

 

 ”Nej, inte just i den kursen som vi läser, för det handlar just om att bygga upp 

  självförtroendet, och att kanske plugga vidare sedan. Men om man skulle läsa något 

  mer seriöst eller vad man ska säga, då måste man poängtera vad som är grovt fel. 

  Men då har man kanske självförtroendet att ta emot det också.” 

 

 ”(…) Det kanske låter lite elakt och ärligt, men jag tänker på när jag hör andra prata i min

  grupp och så ska man ge positiv respons, så känner jag ´fast jag skulle gärna vilja säga 

  något negativt också´ för jag vill att personen ska tänka på det (…).” 

 

Svaren indikerar att det finns svårigheter med att ge positiv konstruktiv respons. Det kan 

tolkas som att det är restriktionen att inte få ge negativ kritik som är problemet, men det kan 

också ses som en direkt konsekvens av styrkan på självförtroendet. Att positiv respons inte 

skulle leda till utveckling ses inte här som en rimlig tolkning. En ytterligare förklaring på 

problematiken ger en av retorikkonsulterna: 

 

 ”Jag tror det handlar mest om att människor generellt sett är väldigt dåliga på att ta till sig

  sig något positivt, att man inte kan acceptera att man är bra på någonting, det är lite 

  svenskt i sig.”  

 

Det verkar alltså vara så att flertalet intervjukandidater efterfrågar en respons som är 

konstruktiv, men inte enbart positiv. Det verkar finnas en frustration i att inte få veta vad man 

gjorde mindre bra och vad man kan förbättra. Många av svaren visar också att positiv respons 

kan uppfattas som oärlig, just för att den inte blir konstruktiv, eller på grund av att de inte får 

säga något negativt, som i Våga tala-elevernas fall. Slutsatsen som kan dras är att positiv 

konstruktiv respons kan leda till förhöjt självförtroende, men med restriktionen att det är svårt 

att veta hur man kan bli bättre om man bara får den typen av respons. 

6.4 Hur känns det att ha arbetat med ett muntligt framförande, och sedan få områden 

att förbättra och utveckla tills nästa gång?  

I den här frågan är retorikkonsulterna överens om att det är bra att få en konstruktiv kritik, att 

det inte finns en publik där alla tycker lika. Men att det handlar lika mycket om att kunna få 

tid att bearbeta den respons man fått. Vidare tolkar jag deras svar som att en negativ respons 

måste vara konstruktiv för att bli verksam. Även idrottseleverna sätter tidsparlören som en 

viktig faktor; att få tid att smälta och tänka över den konstruktiva kritiken, men samtidigt blir 

motivationen att göra bättre ifrån sig nästa gång större. Resultatet kan tolkas som att en 
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utveckling ej sker direkt vid negativ kritik, utan att det krävs en viss tid och betänkande tills 

utvecklingen sker. Å andra sidan kan svaren tolkas som att det är den negativa konstruktiva 

kritiken i sig som skapar förutsättning för utveckling.   

Våga tala-elevernas svar är splittrade. Någon menar att det är lätt att hänga upp sig på 

det negativa, medan en annan menar att syftet med konstruktiv kritik är att kunna förbättras. 

Något enhetligt svar går ej att utläsa, men det genererar en slutsats; det finns ett individuellt 

responsbehov som ser olika ut. Den motivation som idrottseleven uttryckte ovan kan sättas i 

direkt relation till teorin om det situationsanpassade självförtroendet. Hassmén och Platé 

menar att ett högre självförtroende genererar större motivation för uppgiften (2003:132).  

6.5 Upplever du att en personlig utveckling har skett när du har tillgivits positiv 

konstruktiv respons? 

Resultatet visar att samtliga tio intervjukandidater svarar ja på frågan. Idrottseleverna svarade 

jakande men med restriktionen att man inte ska bli för belåten och att bara positiv respons kan 

bli lite ytligt. Retorikkonsultstudenterna menar också att positiv konstruktiv respons är 

utvecklande, och på vilket sätt förklaras i de två citaten nedan: 

 

 ”Fast kanske inte utveckling på det sättet att man gör förändringar, utan snarare får 

  bevisat för sig att det man gjorde var bra och försöker behålla det och vidareutvecklar 

  kanske”. 

 

 ”Ambitionen är ju alltid att man vill förmedla det man har bestämt sig för att förmedla  

 och att man vill göra det på ett bra sätt. Det tar man alltid med sig, så det är utvecklande 

 så.” 

 

Våga tala-elevernas svar tyder på en stark koppling mellan självförtroende, positiv respons 

och bekräftelse, och kan ses i citaten nedan: 

 

 ”Ja, jo, det är bra att ha bra minnen av att hålla tal. Det känns jättebra att man håller 

  tal och så. Och får man bra kommentarer på det, då känns det som att det verkligen har 

 gått bra på riktigt. Det är inte bara jag som tror det, jag har fått bekräftelse av omgivningen,

 det känns lite mer verkligt då”.   

 

 ”Ja, jag skulle säga så för man känner sig mer trygg och mer säker på sig själv, man får 

  mer förtroende. Man tror mer på sig själv, så det hjälper.” 

 

 ”Jo, men det tycker jag. Som sagt i början av den här kursen så tycker jag definitivt att 

  det fick mig att känna att jag växte som person och in i rollen. Så, absolut, i början.” 
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Detta indikerar att den respons som mottagits av studenten har en del i både talets form och 

innehåll, men också studentens sinnesstämning inför att hålla tal. Med utgångspunkt i 

Vygotskijs dialogiska resonemang (1995:8) så hänger alltså allt ihop och inget står utan det 

andra. På detta sätt kan man se hur viktigt mötet mellan lärare och elev och elev mot elev är. 

Det verkar alltså vara så att nya utmaningar är en förutsättning för att kunna utvecklas. Man 

kan alltså utvecklas med positiv konstruktiv respons genom att få bekräftelsen, och det i sig är 

viktigt för utvecklingen när det gäller situationsanpassat självförtroende (Hassmén & Platé 

2003:119–120). 

6.6 Tycker du att självförtroende och positiv konstruktiv respons har ett samband? Om 

Ja: På vilket sätt? Om nej, varför inte?  

Samtliga retorikstudenter och Våga tala-elever finner ett samband dem emellan. Svaret från 

en av idrottseleverna är inte lika säkert. Se citat nedan: 

 

 ”Den var lite klurig, (…) Har man inte bra självförtroende skulle det nästan bli som att 

  jag säger till dig: ´Ah, men det där var jättebra som du sa det där citatet eller det du 

  berättade´. Har du dåligt självförtroende så kanske jag tror att du bara driver med mig 

 eller bara säger det för att vara lite snäll.” 

 

Med citatet ovan som grund så blir Kindebergs resonemang om pistis aktuellt, att: ”Lärande 

som rörelse förutsätter att de muntliga uttrycken skapar en vi-relation som bidrar till att 

deltagarna använder varandra för att komma vidare i sina tankegångar.” (2011:93) 

6.7 Tycker du att självförtroende och konstruktiv respons har ett samband? Om Ja: På 

vilket sätt? Om nej, varför inte? 

Resultaten visade att sambandet till stor del hade att göra med om responsmottagaren hade ett 

bra självförtroende. Ju starkare självförtroende, desto större förmåga att hantera negativa, 

konstruktiva omdömen. Flera av de intervjuade med mycket retorikkunskaper betonade hur 

viktigt det är att kunna ge en konstruktiv kritik och någon menade att det är viktigt att som 

responsmottagare lära sig skilja på person och respons. Kindeberg menar att den 

känslomässiga parlören lärare och elev är viktig att komma ihåg och resultaten ovan pekar på 

att det blir oerhört viktigt att som lärare ta sitt aktivitetsansvar (2011:110). 
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6.8 När upplever du att den respons du fått varit till fördel för din utveckling inom 

muntlig kommunikation? Hur har den sett ut? 

När responsen gynnar utvecklingen verkar detta ske på olika sätt för intervjukandidaterna. 

Känslolägen och duktiga lärare är något som understryks bland idrottseleverna: 

 

 ”Direkt efter ett framförande tror jag att känslan styr väldigt mycket, både hos den som 

 ger responsen men också hos individen som har genomfört det. (…) Jag tror att man 

 direkt efter inte ska ge någon respons överhuvudtaget utan att man tar det någon dag 

 senare och sätter sig ner och går igenom prestationen på ett noggrant sätt, då är det på 

 ett mer objektiv sätt när alla känslor och sådant har lagt sig runtomkring.” 

 

 ”Hon har alltid daglig kontakt med alla elever hela tiden, alltså både saker som händer 

 i skolan men också utanför. Det tror jag att många lärare saknar. Ahh, att dom bara 

 tänker, ´gick det bra på den där tentan? Sen går dom. Inte, ´hur var din dag annars? 

 Vad gjorde du i helgen? Det andra sociala vid sidan om jobb och skola. Det är nog 

 därför hon är så omtyckt.” 

 

Svaren kan tolkas som att det är kontakten och relationen till läraren som är viktig för att 

kunna utvecklas, vi-relationen. Med andra ord är det tilliten dem emellan som skapar grund 

för utveckling. I Kindebergs pedagogiska retorik menas att det är tilliten som skapar grunden 

för all meningsfull kommunikation och Kindeberg (2011:112) understryker samtidigt att: ” 

Detta mänskliga relationella behov måste varje lärare insiktsfullt kunna hantera”.  Vidare kan 

Våga tala-elevernas svar tolkas som att samtliga menade att det var den positiva konstruktiva 

responsen som fungerade bäst, medan en av retorikstudenterna hävdade att det var 

blandningen av positivt och negativt som var till mest fördel för utvecklingen, medan en 

annan argumenterade för respons i mindre grupper. Det verkar alltså vara så att flertalet av 

intervjukandidaterna upplever att de kan utvecklas med positiv konstruktiv respons, och att 

tillit är ett viktigt pedagogiskt verktyg i relationen mellan elev och lärare. 

6.9 Vad behöver du för feedback för att känna att du utvecklats inom muntlig 

kommunikation? 

Resultatet visade att det är viktigt att ha tydliga rutiner för hur man ger responsen, att det även 

kan ske skriftligt med den fördelen att det går att gå tillbaka och läsa vad man var bra på om 

självförtroendet skulle svikta. Även respons i form av frågor var önskvärt. Men det resultat 

som visade sig intressant både hos idrottselev och retorikstudent var behovet och önskan om 

att få responsen, inte bara uttalad, utan också visad för sig: 
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 ”Jag vill gärna ha det visuellt visat. Alltså att dom säger att jag ska stå på ett visst sätt 

 eller prata eller så, jag gillar liksom, jag kan gärna ta det skriftligt också, att dom 

 skriver så jag kommer ihåg och kan anteckna för jag är mycket för att anteckna saker. 

 Men jag vill också se det visuellt. Att dom kanske visar mig hur jag ska prata eller 

 skriva. Inte bara säga – Såhär ska ni göra!” 

 

 ”Inte specifikt, men på det sättet, jag vill att responsen ska framföras det är att den ska 

 vara både förklarande och målande, om det är någon som talar om för mig att jag står 

 konstigt när jag framför eller håller ett tal. Då vill jag gärna att den personen inte bara 

 talar om det för mig utan kommer upp och visar. Jag upplever att du står på det här viset,

 om du kan prova att ställa dig såhär. Hur känns det då?” 

 

Att få något visat för sig är alltså en önskan liknande imitatiotanken och dessa svar från 

studenterna visar prov på en pedagogik som användes redan i antiken; att efterbilda likt 

Afthonios progymnasmata (Eriksson 2002:16).     

 Vyygotskij (1999:332) förespråkar också imitationens och samarbetets kraft som djupt 

förenade och förklarar att utveckling sker på detta sätt. Vidare verkar alltså resultatet peka i 

riktning mot att oavsett hur mycket retorikkunskap studenten än har så finns ett behov av att 

få det responderade visat för sig. Detta i sig ger indikationer på att Afthonios progymnasmata 

kan vara ett användbart pedagogiskt verktyg att använda sig av i responssituationer som 

åsyftar utveckling. Vygotskij menar också att imitation är ett sätt som man kan förstå den 

närmaste utvecklingszonens komplexitet på. Vygotskij (1999.330) uttrycker det så här: ”För 

att kunna imitera måste jag äga en möjlighet att förflytta mig från det jag kan till det jag inte 

kan”. Vad han verkar mena är alltså att människan måste utmana sig själv för att kunna 

utvecklas. Knyter man detta direkt till frågeställningarna så verkar detta tyda på att 

responsarbetet måste ske på ett sådant sätt att den innehåller någon form av utmaning för 

studenten. Kindeberg (2011:115) stödjer studenternas önskemål med följande formulering: 

”Läraren uppfattas som en ämnesklok förebild genom att själv kunna visa det som de 

studerande förväntas förstå.”  

6.10 Beskriv känslan när du får positiv konstruktiv respons? Beskriv känslan när du får 

konstruktiv repsons? 

Jag frågade studenterna vilka känslor som uppkom när de tillgavs positiv respektive 

konstruktiv kritik. Resultatet visade att känslorna som uppkom vid positiv respons var: stolt, 

glad, ödmjuk, lättad, nöjd, tillfredsställd, styrka, tvivel, generad, motiverad, och misstänksam.   

Vykovskij (1995:62) förklarar att: ”När en människas beteende följer invanda banor under 

oförändrade villkor brukar det vanligen inte färgas av någon märkbar eller iögonfallande 

känsla. Vi är oftast lugna eller likgiltiga när vi utför invande handlingar i en invand miljö”. 
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Konklusionen som kan dras är att positiv konstruktiv respons genererar nästan uteslutande 

positiva känslor som kan ses som både iögonfallande och märkbara. Det kan tyda på att 

studenten inte har följt en invand bana, utan utmanat sig själv och därefter fått en respons som 

fyllde studenten med positiva känslor.     

 Vidare menar Vygotskij (1995:62) att: ” Så snart jämvikten i beteendet störs så, uppstår 

en mycket livlig och mycket stark känsloreaktion. Emotion eller oro uppstår hos oss varje 

gång vår jämvikt i förhållande till omgivningen rubbas”.  Resonemanget bekräftas i de 

känslor som beskrevs vid konstruktiv kritik. De är följande: förbättra, inte lika glad men inte 

ledsen heller, neutralt, besviken på mig själv, ett dubbelt misslyckande, tyngd, nedstämd, 

tystlåten, förnekelse, taggad, nyttigt, skönt, utsatt, osäkerhet, någon form av nyfikenhet, lite 

glädje ändå.       

 Går man vidare i analysen så kan man se att följden av detta resonemang är att positiv 

konstruktiv respons genererar positiva känslor hos responsmottagaren vilket konstruktiv kritik 

inte primärt gör. Och knyter man detta resultat direkt till frågeställningarna så kan positiv 

konstruktiv respons alltså vara att föredra när studenten befinner sig i början av sin utveckling 

i talandets konst eller så fort uppgiften går utanför den trygghetszon som skapats sedan innan. 

Det verkar vara så att med sin stöttande och självförtroendeskapande karaktär verkar positiv 

konstruktiv respons kunna lindra oro och återställa jämvikten hos studenten. Notera också att 

konstruktiv (negativ) kritik genererar många fler känslor än positiv konstruktiv respons gör. 

Möjligen leder positiv respons till en gynnsammare självbild, och det i sig kan sannolikt verka 

stärkande för det situationsspecifika självförtroendet, och i förlängningen troligen också för 

utvecklingen i muntliga framföranden.    Genom att belysa bilden 

från ytterligare ett håll och aktualisera den andra frågeställningen så kan man med Kindebergs 

pedagogiska retorik ge känsloparlören mer utrymme, då kunskapsområdet retorik tar just 

känslorna i beaktande i en undervisningssituation (2011:14). En annan mekanism som alltså 

kan vara möjlig att som lärare använda sig av i arbetet med positiv konstruktiv respons är att 

skapa en nyttig muntlig relation med eleven, just på grund av sin mer känsloinriktade och 

oskyddade karaktär (Kindeberg 2011:13–14). 

6.11 Beskriv den ultimata responsen där du känner att du utvecklats, känslomässigt och 

rent praktiskt? Hur skulle den kunna se ut? 

Resultaten visar att den ultimata responsen ter sig högst individuellt. Det finns dock två 

återkommande mönster som kan skönjas i intervjusvaren: Det ena är att responsen måste vara 
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konkret och förklarande, det andra är att den ska vara individuell. Under en av intervjuerna 

uppkommer ett konkret förslag på hur man kan uppnå detta:  

 

 ”Eleverna säger någonting negativt och något positivt bara för att vi ska men läraren, 

 det är ju den som är min handledare den som ska ge mig utveckling och då tror jag att 

 det är skönt att den kanske tar mig sist och låter de andra tala först. (…) Både negativt 

 och positivt måste absolut vara med. Just för tillfället är det nog, men jag skulle 

 jättegärna vilja ha någon uppföljning; att vi sätter oss bara vi två i ett rum och 

 diskuterar lite mer ingående hur jag kände för jag tror inte man vill ta allt framför klassen.” 

 

Det vi finner i detta resultat föregås av den problematik som ligger i att elevens 

förutsättningar och behov riskerar att åsidosättas på grund av rådande tidsbrist som lärare 

uttalat sig om i Anna Johansson och Linus Holgessons uppsats Man måste ju känna en 

trygghet för att kunna stå där framme (2010).    

 Går man vidare i analysen finner man att alla intervjukandidater utom en önskar att 

responsen ska inledas med det som var positivt.  Ett annat viktigt resultat är att respons i form 

av frågor är önskvärt. Såhär sade två av retorikkonsultstudenterna: 

 

 ”Den skulle bestå av först vad som var bra, vad som kunde gjorts annorlunda och vad 

  som inte var så bra. Vad som kunde gjorts annorlunda, menar jag alternativa sätt, inte 

  värderande, utan vad du kan få för effekt, det vill jag ha (…).” 

 

 ”Jag tycker det är bra att utgå från det som är positivt, det ger lite bas för vad man ska 

  säga, det är alltid bra. Sen tycker jag att det ska vara välgrundat och få en förklaring är 

  bra, att det inte bara är att ´du ska stå still´. Vad man kan tänka på, det får gärna vara 

  reflekterande också, att man får en fråga. Hur tycker du att det här blev?(…).” 

 

Och såhär svarade en av Våga tala-eleverna: 

 

 ”Jag skulle vilja önska att den var individuell för ofta upplever jag att man säger samma 

  fraser: ´du stod bra´, ´du pratade bra´, ´du hade jättefin klang på din röst´. Det är svårt  

  för de som lyssnar också att hitta de här små grejerna som på något sätt kommer fram  

  att den här personen har verkligen tänkt på det här.” 

 

Det verkar som att resultatet vittnar om en frustration över svårigheten i att ge positiv respons. 

En förklaring kan vara att grundskolan inte har någon särskild plan för att lära ut 

responsarbete, och det ger i förlängningen den här typen av konsekvens i högre studier 

(Johansson & Holgesson 2010:4). En annan möjlig mekanism kan vara att retorikkunskaperna 

inte är tillräckliga för att responsen ska bli näringsrik. Att belysa bilden med dessa två synsätt 

kan sannolikt tyda på två godtagbara förklaringar till samma problem. Här ser vi återigen prov 
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på Kindebergs resonemang om att känslolägen är något vi tar med in i klassrummet och något 

man som lärare bör ta hänsyn till. Hon menar också att det är viktigt att ta del av lärarens och 

elevernas varierande erfarenheter som förutsättning för en pedagogisk retorisk dialog 

(2011:13). 

 6.12 Kan en ”självförtroendeboost” betyda utveckling för dig eller är utveckling 

likställt med praktisk förbättring av konsten att tala? Förklara. 

Det verkar vara så att en ”självförtroendeboost” kan betyda utveckling, att det inte bara 

handlar om en praktisk förbättring i sitt muntliga framförande. Men svarens vidare 

resonemang pekar å andra sidan i riktning mot att det är svårt att välja det ena eller andra 

sättet som utvecklingsmetod, och flera av de intervjuade menade att båda sätten leder till 

utveckling. Trots den överhängande majoriteten, så fanns bland annat ett svar från en av 

retorikstudenterna där insikt sätts i samband med utveckling. Resonemanget är som följer: 

 

 ”Jag skulle nog spontant ändå säga att det krävs en praktisk, det behöver inte vara  

 praktiskt i att jag håller bättre tal men det kan vara praktiskt att jag kommer till insikt, 

 det är insikten som jag kan praktisera sedan. Det är insikten som är utvecklingen. 

 Det måste jag ändå säga att det är så.”  

 

Det verkar som det finns en starkare koppling mellan utveckling och självförtroende bland 

Våga tala-eleverna, och en av dem svarar såhär: 

 

 ”Personligen tycker jag att den stora delen ligger i självförtroendet, jag menar alla de 

  här praktiska delarna är som verktyg som hjälper mig att få ett bättre självförtroende. 

 Det är själva självbilden jag är ute efter . Som jag ser det: ett bra tal hjälper mig att se 

 mig själv på ett bättre sätt, det ger mig bättre självbild. Jag tycker att en kommentar 

 som får mitt självförtroende att kännas starkare och bättre, är minst lika viktigt.” 

 

Återigen tyder resultaten i riktning mot att den positiva konstruktiva responsen har en starkare 

koppling till utveckling bland dem med lägre situationsspecifikt självförtroende i 

talsituationen. En av retorikstudenterna höjer analysen ytterligare en nivå och menar att den 

respons man fått i klassrummet kan påverka resten av dagens känsloläge. Hon uttrycker sig så 

här: 

 

 ”Nej alltså det blir både och. Får man bekräftat för sig att man gjorde det bra, så är det 

  klart att jag känner mig nöjd i situationen. Men sen påverkar ju det såklart hela dagen 

  allmänt hur man liksom känner sig, så att det påverkar absolut andra delar också som inte

  har att göra med just det framträdandet.” 
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Vygotskij menar att: 

 

  Skapandet utgör en historiskt kontinuerlig process, där senare former bestäms av de 

  föregående.” (…). ”Hur individualistisk en skapelse än är, så innehåller den ändå alltid 

  en social koefficient. På så vis blir ingen uppfinning i sträng mening personlig, i den 

  finns alltid bevarade rester av ett anonymt samarbete. (1995:37)  

 

Knyter man an resultatet till Vygotskijs resonemang ovan så skulle skapandet av talet vara 

knutet till koefficienten respons. Det som studenten blivit responderad på tas med till nästa 

tillfälle då talet skall hållas. Det blir alltså viktigt att komma ihåg att de tal vi skapar, framför, 

gör om och framför igen, är resultat av en process där olika sociala faktorer ingår. Man kan se 

det som att ingenting är oberoende av något annat när man utvecklas. Utveckling är ingen 

statisk händelse som sker i ensamhet, utan en social dynamisk företeelse. Slutsatsen man kan 

dra av detta är att kvalitén på ”uppfinningen” som Vygotksij kallar det eller kvalitén på talet i 

det här fallet, beror till stor del på det anonyma samarbete som skett. Samarbetet kan rimligen 

ses som något mellan lärare och elev och elev mot elev. Det är högst rimligt att också koppla 

in Kindbergs resonemang om känslornas betydelse, och ser man resultatet i ljuset av den 

pedagogiska retoriken så betonas lärarens ansvar för och ledning av den muntliga relationen i 

undervisningssituationen (2011:7).  

6.13 Arbetar lärare för lite eller för mycket med positiv (konstruktiv respons)? Motivera 

varför!  

Det verkar vara en allmän åsikt att man jobbar för lite med positiv respons i skolan. Dock är 

det något anmärkningsvärt att hälften av Våga tala-eleverna efterlyser mer blandad respons 

medan andra halvan tycker det är jättebra med positiv respons. Såhär såg ena sidan på saken: 

 

 ”På vår Våga Tala tycker jag det är för ensidigt, att man behöver ha lite av båda. I 

  alla fall till mig som individ. Läraren skulle kunna läsa av att jag är mogen för annan 

  kritik också.” 

 

Och såhär såg andra sidan på saken: 

 

 ”Jag tycker att det är bra för läraren lär oss kursdeltagare att ge responsen och det är 

  hennes uppgift. Visst kommenterar hon varje framträdande, men hon gör det sist, och 

  jag tycker det är bra för hon låter kursarna prata först. Det är ok.” 
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Återigen visar resultaten prov på att upplevelsen av att få respons är oerhört individuell. Det 

verkar finnas en frustration i att inte bli utmanad medan det verkar finnas en skön känsla i att 

få bekräftelse.  Kindeberg ser läranderörelsen som ett kunskapsäpple: 

 

  Om andra uppfattar att den som talar redan vet svaret, finns risken att läranderörelsen 

 mellan deltagarna uteblir. Intentionen med det ofärdiga kunskapsäpplet är att deltagarna 

 ska använda undervisningssituationen för att söka efter varierande exempel, åsikter och 

 synpunkter, och därigenom få en rikare och mer nyanserad förståelse för det som inte är 

 känt.” (Kindeberg 2011:91) 

 

Det verkar vara så att responsen är kollektivanpassad och inte individanpassad, alltså att det 

finns ett och samma färdiga kunskapsäpple för alla. För att sammanfatta Kindbergs 

resonemang så menar hon att var och en av eleverna ska få var sitt eget kunskapsäpple 

(2011:92). Ser man på responsarbete med detta perspektiv så verkar det vara så att en 

betydande faktor i lärarens jobb med positiv konstruktiv respons är att försöka skapa en 

relation med eleverna så att denne kan avläsa vad för typ av respons som behövs, eller med 

Vygotskijs ord, försöka skönja elevens närmaste utvecklingszon. Dock är det ingen av de 

intervjuade som nekar positiv respons. Det vi finner prov på i dessa resultat är att positiv 

respons är efterfrågat och många är också i behov av den (speciellt de med lägre 

situationsspecifikt självförtroende). Dock verkar tidsparlören efterfrågas igen hos eleverna. En 

av retorikstudenterna menar att: 

 

 ”Jag önskar att det alltid fanns en uppföljning av det man hade gjort, det räcker inte med 

  ett ”ok” i slutet av hemtentan, eller ”det var bra jobbat”, eller det räcker inte med att tala

  inför klassen och säga. ”vad duktiga ni är”. De må låta bra och det är nog den enkla 

  vägen ut. Men om man ska ha ett varande resultat och få eleverna att klara av  

  på ett visst sätt, då tror jag att det krävs lite mer. Det är lätt för mig att sitta 

  och säga nu att alla lärare borde ta tio minuter med varje elev för att tala om det positiva

  och negativa, men jag tror att om man gör sig den tiden så får man ett annat resultat”. 
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6.14 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis pekar resultaten i tydlig riktning mot att responsen bör vara 

individanpassad och inte kollektivanpassad. Enligt intervjusvaren så verkar studenterna vilja 

ha eller ha behov av olika typer av respons för att kunna utvecklas. Vygotskijs närmaste 

utvecklingszon appliceras som en rimlig förklaring. Det finns en tendens i samtliga intervjuer 

att betona vikten av positiv konstruktiv respons när man är nybörjare i att hålla muntliga 

framföranden men även som inledande respons i alla responssituationer. Maslows 

behovstrappa visar tydligt hur människans olika behov är uppbyggda av varandra. Då kan 

slutsatsen dras att de intervjuade är i behov av olika typer av respons eftersom de befinner sig 

på olika steg i Maslows behovstrappa. Imitatiotanken är bekant för flera av de intervjuade, 

och kanske skulle Afthonios Progymnasmata med övningen ”Karakterisering” fungera som 

ett pedagogiskt verktyg i samverkan med positiv konstruktiv respons. Positiv konstruktiv 

respons genererar positiva känslor, medan den konstruktiva negativa kritiken resulterar i 

överhängande negativa känslor. Slutsatsen är att positiv feedback ökar det situationsspecifika 

självförtroendet och frambringar i förlängningen också mer självsäkerhet i talsituationen som 

också får ses som en utveckling i sig. Samtliga intervjukandidater har ett jakande svar på 

frågan om positiv konstruktiv respons kan leda till utveckling. Dock menar en av dem att man 

inte ska bli för belåten. I resultatet uppkom flera önskningar, behov och förslag på hur den 

positiva responsen skulle se ut för att vara utvecklande. Det ena är att responsen måste vara 

konkret och förklarande, det andra är att den ska vara individuell. Andra förslag var att ge 

respons i form av frågor och ett annat var att ha ett uppföljningsmöte lärare och elev emellan. 

Kindbergs teori om den muntliga relationen och Vygotskijs dialogiska resonemang bekräftas 

av elevernas resultat. En av intervjukandidaterna vittnar till och med om att responsen man 

fått i skolan påverkar känsloläget resten av dagen. Känslorna följer alltså med både in i 

klassrummet och ut ur klassrummet och retoriken är den lära som tar hänsyn till 

känslopåverkan. Att positiv konstruktiv respons leder till utveckling verkar stå klart, och 

samtidigt finns det flera förslag (till tipslistan) på hur responsen kan ges för att leda till 

utveckling. Men resultaten visar också på en komplexitet och problematik som verkar finnas i 

skolan när det gäller responsarbete, bland annat är det lärarnas tidsbrist som flera 

intervjukandidater vittnar om, det är bristen på muntliga relationer och att skapa nyttiga 

relationer lärare och elev emellan. Det verkar vara så att många av resultaten pekar i riktning 

mot att det är bristen på tid och relationsskapande åtgärder som gör att många av eleverna inte 

upplever att de blir utmanade att nå sin närmaste utvecklingszon, och därmed blir också den 
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positiva responsen många gånger förbisedd och tvivelaktig.  

 Resultaten visar att det finns en frustration i att ge och ta emot positiv respons. Rimliga 

förklaringar är att grundskolan inte har en plan för att lära ut responsarbete, och det får 

konsekvenser för högre lärosätens utbildningar. En annan möjlig förklaring kan vara att 

retorikkunskaperna inte är tillräckliga. Att belysa bilden med dessa två synsätt kan sannolikt 

tyda på två godtagbara förklaringar till samma problem.  

 6.15 Tipslista i konsten att ge positiv konstruktiv kritik 

Tipslistan som presenteras nedan är ett resultat av de personliga intervjuerna och 

resonemangen som förts i resultatdelarna ovan. Resultatet tipslista svarar i särskild 

anknytning till den andra frågeställningen. Se tipsen som ett komplement att som lärare kunna 

använda sig av för att skapa en nyttig och utvecklande responskultur i klassrummet. 

Förslagsvis kan lärare i sin tur förmedla tipsen till eleverna. Nedan följer tipsen i punktform:  

 Individanpassa responsen. 

 

 Var alltid konkret och förklarande. En konstruktiv topik att utgå ifrån kan vara: ”Det 

var bra därför att… 

 

 Alla studenter/elever har behov av positiv respons, men en elev med lägre 

situationsspecifikt självförtroende behöver mer positiv respons än en som söker 

utmana sig själv och har ett gott självförtroende i talsituationen. 

 

 Använd Afthonios progymnasmata, exempelvis övningen Karakterisering.  

 

 Var en god förebild och visa själv för eleverna vad de förväntas förstå. 

 

 Ha tydliga rutiner i klassrummet för hur responsen ska ges.  

 Gör responsen skriftligt också, det ger eleverna möjlighet att gå tillbaka och ”boosta” 

sig själva när självförtroendet sviktar. 

 

 Gör gärna delar av den positiva responsen i frågeform. Ex: ”Varför tror du att jag 

upplevde att du väckte starka känslor och skapade evidentia?” 

 

 Se till att alltid skapa en nyttig muntlig relation med eleverna. Fråga gärna om sådant 

som inte har med skolan att göra. Känslor är något som följer med in, och ut ur 

klassrummet. Glöm inte det.  

 

 Ha uppföljningsmöten med eleverna där ni diskuterar responsen.  

 

 Avsätt tid för att konkretisera respons på elevernas muntliga och skriftliga uppdrag. 

 

   Förstå var elevens närmaste utvecklingszon finns, och utmana därefter i lagom dos. 
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 Låt var och en av eleverna utvecklas i sin egen takt, och skapa en atmosfär i 

klassrummet där erfarenheter utbyts och man lär av varandra med positiv konstruktiv 

respons. 

 Oavsett vilken respons eleven än vill ha så inled alltid med positiv respons. 

7 Diskussion  
Bakomliggande orsaker till varför elever efterfrågar en blandad respons, kan vara en ovana 

eller okunskap i att ta till sig positiv respons, men det kan också vara så att utveckling 

likställts med den negativa kritiken och att förbättra sig. En annan mekanism som är möjlig är 

självförtroendevariabeln. Ju starkare situationsspecifikt självförtroende du har, desto större 

förmåga att kunna ta emot mer negativa omdömen och förvandla det till något konstruktivt att 

arbeta framåt med. Resultaten visar att man kan utvecklas med positiv konstruktiv respons, 

men på olika sätt (jfr ovan). Har man sämre självförtroende i talsituationen så är behovet av 

bekräftelse större än hos exempelvis en retorikstudent som lärt sig att bemästra talandets konst 

med retoriska verktyg. Men notera också att vissa elever med ett lägre självförtroende i 

talsituationen var mer misstänksamma mot en positiv respons, då den kunde uppfattas som 

oärlig. Det finns som jag ser det två godtagbara förklaringar till detta. Det ena är restriktionen 

att inte få ge negativ kritik och det andra är en ren konsekvens av styrkan på självförtroendet. 

Oavsett vilken förklaring som väger tyngst, så visar resultatet att det verkar finns en 

problematik i både attityden till positiv respons men också kunskapen om dess verkningar och 

utvecklingsmöjligheter. En förklaring av olika responsmetoder och deras effekter skulle ge en 

tydligare bild av vad eleven ”får ut av” responsen och hur den inverkar på självförtroende och 

praktiskt förbättring av talsituationen.  

 Och finns det en ovana och okunskap i hur man ger positiv konstruktiv respons så är det 

fullt godtagbart att många av eleverna kan uppleva känslor av misstänksamhet när den ges. I 

ett av resultaten framkom att det är typiskt svenskt att inte kunna ta till sig något positivt. 

Kanske kan det vara så att den svenska doxan inte inbjuder lika starkt till att få känna sig 

duktig och bra, mentaliteten verkar vara att vi aldrig ska vara nöjda och alltid måste bli bättre. 

Men å andra sidan så kan det kanske vara längtan och behovet efter att utvecklas eller med 

Vygotskijs ord; att känna att man utmanas och arbetar mot sin närmaste utvecklingszon 

(1999:330–331). Här är lärarens förmåga att skapa tillit och muntliga relationer till sina elever 

otroligt viktigt för att veta vart eleven befinner sig och hur mycket läraren ska utmana 

henne/honom. Problemet är att tidsbristen verkar vara en faktor i dagens skola som påverkar 
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lärarnas relation till eleverna. Eleverna efterfrågar en muntlig relation med lärarna, medans 

lärarna inte verkar ha tiden. Här finns en uppenbar problematik.   

 Samtliga intervjukandidater har ett jakande svar angående om de upplever sig kunna 

utvecklas med positiv konstruktiv respons. Resultaten visar också att positiv respons 

genererar positiva känslor och att ett situationsspecifikt självförtroende i talsituationen kan 

höjas med bekräftelsen som kommer med den positiva responsen. Med detta sagt så verkar det 

tyda på att positiv konstruktiv respons är ett arbetssätt som borde införlivas mer i 

klassrummen. Den här slutsatsen bekräftas av en av Våga tala-eleverna: ”att det är bra att ha 

bra minnen av att hålla tal”. Resultaten har också anknytning till den dialogiska kontext som 

med Vygotskijs ögon kan ses som att det eleven presterar i stunden är direkt avhängt av det 

han kommer att prestera nästa gång (1995:21). Kunskapsinhämtandet och elevens utveckling 

har alltså med flera olika sociala faktorer att göra. Dels det situationsspecifika 

självförtroendet, upplevelsen av att hålla tal, bekräftelsen i den positiva responsen och 

relationen mellan läraren och eleverna. Allt detta tar eleven med sig till nästa taltillfälle. 

Vygotskij menar att: ”Skapandet utgör en historiskt kontinuerlig process, där senare former 

bestäms av de föregående. Hur individualistisk en skapelse än är, så innehåller den ändå alltid 

en social koefficient. På så vis blir ingen uppfinning i sträng mening personlig, i den finns 

alltid bevarade rester av ett anonymt samarbete” (1995:37). Detta påvisar att hur personligt ett 

tal än är skapat så finns det alltid stoff av en social faktor i det. Det är alltså den muntliga 

relationen och tilliten mellan lärare och elev som skapar grund för ett anonymt samarbete, 

som sedan lever kvar i de tal som eleven producerar och framför.  Ett av de 

tydligaste och mest frekvent återkommande resultatet i hela undersökningen var elevernas 

behov av en individuellt anpassad respons. Den positiva responsen måste anpassas till den 

individuella eleven för att göra verkan och leda till utveckling. Resultatet bekräftar också 

hypotesen om att alla människor upplever talsituationen olika och det finns inte ett fungerande 

sätt att arbeta med respons. Kanske beror detta på att man i en talsituation kopplar samman 

känsla och förnuft som något oberoende av varandra, när de egentligen ingår i ett intimt 

samarbete. Vygotskij (1999:331) betonar dock att alla barn är olika och befinner sig i olika 

utvecklingszoner. För att nå potentiell utveckling hos samtliga i klassen kan man då dra 

slutsatsen att läraren måste ha ett individtänk och förstå att var och en har sin egen närmaste 

utvecklingszon. Intervjuerna kan säga något om den positiva responsens inverkan på 

utvecklingen sett till individanpassning. Vygotskij (1999:331) menar att det finns sätt för 

pedagogen att förstå vart eleven befinner sig i sin utveckling. Jag citerar:  
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 Barnets större eller mindre förmåga att övergå från något som det kan göra 

 självständigt till något som det kan göra i samarbete är det bästa symptomet på vilken

 dynamik det finns i barnets utveckling och hur framgångsrikt det kan bli. Denna 

 förmåga sammanfaller helt med barnets närmaste utvecklingszon.

 (Vygotskij 1999:31)  

 

Detta kan som jag ser det direkt appliceras på alla människor. Alltså måste det finnas en 

oerhörd känslighet hos läraren för vart studenten befinner sig i sin utveckling i muntliga 

framföranden och anpassa responsen efter detta. Ett bra sätt kan vara som flera av eleverna 

föreslog att utmana lagom och få arbeta självständigt, men också i smågrupper och helklass. 

Det handlar om att skapa en fungerande helhetsbild där både förnuft och känsla får plats.

  Att utvecklas med positiv konstruktiv respons kan göras på flera olika sätt (se Tipslista 

s. 29). Och många av de resultat som framkom gällandes utveckling och positiv respons var 

varierande både i sin form men också i sina förklaringar. Det visar på att varje enskild elev 

besitter så mycket kunskap och erfarenheter att det vore synd att inte låta eleverna ha en 

ständig dialog i klassrummet. I dialogform kan de utbyta erfarenheter, tips och lärdomar med 

varandra. Vygotskij har en teori om kopplingen mellan fantasi och verklighet och lagen om 

fantasins verksamhet lyder på följande sätt: 

 

 Fantasins skapande aktivitet är direkt avhängig av rikedomen och mångfalden i 

 människans tidigare erfarenheter, eftersom dessa erfarenheter utgör det material som 

 fantasikonstruktionerna byggs av. Ju rikare en människas erfarenheter är, desto mer 

 material förfogar hennes fantasi över. Ett barns fantasi är fattigare än en vuxen 

 människas, eftersom dess erfarenheter är mindre rika. (Vygotskij, 1995:19). 

 

Med utgångspunkt i lagen borde det betyda att en vuxen students kreativa förmåga/fantasi är 

full av rikedomar. Och då är utmaningen istället att studenten utvecklas på ett sådant sätt att 

denne får förutsättningar att kunna förvalta och använda sig av sina egna erfarenheter. För att 

kunna tillämpa och bli styrkt i sitt skapande, verkar det inte vara så att konstruktiv negativ 

kritik är nödvändig. Eleven kan utvecklas med positiv respons, men den måste vara konkret 

och förklarande i sin form. Genom att liksom Vygotskij uteslutande ta avstamp i människans 

tidigare erfarenheter kan frågan om respons kopplas samman på det sättet att det blir ett 

viktigt pedagogiskt verktyg att använda sig av för att konstruktivt uppmuntra studenten till att 

utvecklas i muntliga framföranden och bygga på erfarenheter av sitt uppträdande tills nästa 

gång det är dags att hålla ett muntligt framförande.    

 När man resonerar om utveckling ska man vara medveten om att själva begreppet i sig 
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konnoterar olika associationer hos studenterna. Det viktiga blir då att eleven får definiera vad 

just denne menar med utveckling.  Psykologiforskaren Carl Rogers menar att: ”(…) individen 

själv har det huvudsakliga ansvaret för individens liv och utveckling” och: ” Enligt Rogers har 

alla människor har en inneboende strävan efter att växa och utvecklas.” (2003:120)

 Skolans betydelse för studentens utveckling i muntliga framföranden verkar dock vara 

betydande. Resultatet från analysen visade att det fanns ett behov och önskan om att ha 

förebilder att få efterlikna och inspireras av. Även de elever som inte läst retorik och inte 

heller bekantat sig med Afthonios progymnasmata och imitatiotanken, ville ha responsen 

visuellt visad för sig. Det finns flera sätt som imitationstanken gör nytta på. Den hjälper 

eleven att utmana sig själv eftersom imitationen i sig innebär att man behöver med Vygotskijs 

ord: ”… förflytta mig från det jag kan till det jag inte kan.”(1999:330). Men för att 

imitationen ska leda till en god utveckling i elevens muntliga framföranden behövs det att 

läraren (som här anses vara förebilden att efterbilda) har goda kunskaper om pedagogisk 

retorik, just för att tilliten och relationen som bildas elev och lärare emellan verkar vara 

förutsättningen för att en muntlig relation överhuvudtaget skall äga rum. Men å andra sidan 

har eleven själv huvudansvaret för sitt eget liv och sin egen utveckling (Hassmén & Platé 

2003:120). Kanske kan elevens ansvar här ses som att följa den plan som läraren bestämt och 

satt ut att följa. Eriksson menar att imitationen också har en moralisk dimension; att inspireras 

av förebildens karaktär och dygder. Och med det sagt så kan man dra slutsatsen att läraren bär 

ett stort ansvar som förebild för morgondagens medborgare.  

7.1 Avslutande resonemang 

Att göra en undersökning som antar ett elevperspektiv ger många intressanta och tänkvärda 

resultat. Men den erfarenhet jag har fått genom att arbeta med en kontrastiv kvalitativ metod, 

visar också att det finns svårigheter med ett sådant tillvägagångssätt. Dels är själva 

genomförandet av intervjuerna och transkriberingen oerhört tidsödande. Det är möjligt att fler 

genomförda intervjuer hade gjort att fler intressanta infallsvinklar hade kommit till tals. Hade 

det funnits utrymme och tid så hade min undersökning fått ännu mer djup av att kunna haft 

med ett urval till; ett lärarperspektiv. Det hade kunnat fungera som en jämförande variabel. En 

annan svårighet var att få intervjuerna gjorda i tid. Bokade tider avbokades och jag fick göra 

om planeringen ett flertal gånger i den fasen av arbetet. Själva intervjuerna tog också tid att 

göra, och jag upptäckte att svaren ibland blev alltför utsvävande.   

 En av de lärdomar jag tillskaffat mig under arbetets gång är att det finns mycket inom 

skolan att arbeta med när det kommer till responsarbete, men samtidigt finns det många 
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positiva krafter inom skolans väggar också. Det är ett ganska komplext område med många 

olika variabler att ta hänsyn till. Dels handlar det om själva mötet mellan människor, men det 

handlar också om att utvecklas och tillförskaffa sig teoretisk och praktisk kunskap. 

 Med detta sagt vill jag avsluta med att låta styrkan i positiv konstruktiv respons få vara 

det centrala. Det är dags att ändra perspektiv och infallsvinkel och låta de positiva krafterna få 

ta plats och låta den positiva responsen få mer plats i undervisningen. Jag ser gärna att lärare 

engagerar sig mer i frågan om positiv konstruktiv respons och tar sig an den tipslista som är 

skapad utifrån studenters behov och erfarenheter. Det verkar finnas en önskan och ett behov 

av att lärare skall avsätta mer tid för varje student och att responsen skall individanpassas mer. 

Den tidsbrist som lärare har idag och som också bekräftas i tidigare forskning bör ses som en 

uppmaning till beslutsfattare att tänka igenom tidsaspekten för lärare ännu en gång. Min 

studie visar tydligt att en förändring bör ske.  

7.2 Framtida forskning 

I uppsatsen har ett elevperspektiv varit utgångspunkten. För att bredda forskningsområdet 

skulle det vara intressant att göra en uppföljning av min studie. Att se hur tipslistan fungerar i 

praktiken och hur det av studenterna upplevs att jobba med positiv konstruktiv respons. Ett 

lärarperspektiv vore också en infallsvinkel som kan bära frukt i en studie; att genom intervjuer 

få höra lärarnas reaktioner och åsikter om positiv konstruktiv respons kopplat till deras 

upplevelse av studenternas utveckling. Kanske kan det också vara aktuellt att få höra lärares 

åsikter från olika skolor/universitet, jag har en föraning om att uppfattningarna kan skilja sig 

åt. Oavsett vilket område inom responsarbete som framtida forskare förhoppningsvis tar sig 

an och undersöker, kvarstår det faktum att verklighetens skola många gånger är förenlig med 

tradition och princip. Att öppna upp för fler sätt att arbeta med respons skapar inte bara en 

bredd för studenterna i sin utveckling, utan ger fler verktyg till lärarna att använda sig av. Den 

pedagogiska retorik som Tina Kindeberg presenterar vore också intressant att ta avstamp ur i 

framtida forskning men då undersöka hur den pedagogiska retoriken fungerar i praktiken. 

Förslagsvis skulle en komparerande undersökning vara fruktbar, där två lärosäten med olika 

pedagogiska inriktningar analyseras för att skönja skillnader. Jag tror på att empiriskt jämföra 

olika pedagogiska metoder, inte för att utesluta det ena eller andra, utan för att inspireras av 

och ta tillvara på styrkorna i respektive tanke – och tillvägagångssätt. Avslutningsvis vill jag 

knyta an till det som ändå är kärnan i lärande och utveckling, nämligen relationen människor 

emellan. Det kunskaps- och känslomässiga utbyte som sker i klassrummet är historiskt och 

unikt. Vi bör ta tillvara på de krafter som hjälper till att skapa morgondagens talare. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Dokument för godkännande 

 

Godkännande  
Du är delaktig i en intervju som kommer utgöra del av materialet i min C uppsats. Intervjun 

kommer att spelas in för att eliminera risken att information faller bort. Jag garanterar att jag 

inte ska spela upp intervjun för någon annan än min handledare. Du väljer själv om ditt namn 

skall vara anonymt eller ej. De som får tillgång till min uppsats är min handledare, 

bedömningspersoner och student som opponerar på uppsatsen. Uppsatsen kommer även 

finnas tillgänglig i en forskningsdatabas och kan användas som exempelvis tidigare forskning 

i andra studenters uppsatser. Du deltar frivilligt i intervjun och kan närsomhelst välja att 

avbryta den. 

Jag godkänner härmed mitt deltagande i intervjun: 

 

Namn: 

 

Underskrift: 

 

Datum: 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

1. På en skala från 1 -5 (där 5 är mest styrka). Var kan du placera styrkan på ditt 

självförtroende i muntlig kommunikation? 

2. Vad innebär ordet utveckling för dig när det handlar om muntliga framföranden? 

3. Vad upplever du som problematiskt med att få positiv (konstruktiv) respons? 

4. Hur känns det att ha arbetat med ett muntligt framförande, och sedan få områden att 

förbättra och utveckla tills nästa gång?  

5. Upplever du att en personlig utveckling har skett när du har tillgivits positiv konstruktiv 

respons? 

6. a) Tycker du att självförtroende och positiv konstruktiv respons har ett samband? Om Ja: 

På vilket sätt? Om nej, varför inte? 

   b) Tycker du att självförtroende och konstruktiv respons har ett samband? Om Ja: På vilket 

sätt? Om nej, varför inte? 

7. När upplever du att den respons du fått varit till fördel för din utveckling inom muntlig 

kommunikation? Hur har den sett ut? 

8. Vad behöver du för feedback för att känna att du utvecklats inom muntlig kommunikation? 

9. Beskriv känslan när du får positiv konstruktiv respons? 

10. Beskriv känslan när du får konstruktiv repsons? 

11. Beskriv den ultimata responsen där du känner att du utvecklats, känslomässigt och rent 

praktiskt? Hur skulle den kunna se ut? 

12. Kan en ”självförtroendeboost” betyda utveckling för dig eller är utveckling likställt med 

praktisk förbättring av konsten att tala? Förklara. 

12. Arbetar lärare för lite eller för mycket med positiv (konstruktiv respons)? Motivera varför! 

 

 

 

 


