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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete handlar om hur lärare i grundskolans tidigare år ser på arbetet med 

elevernas muntliga förmågor, och då speciellt i förhållande till skolans demokratiuppdrag.  

Muntlig förmåga är en viktig del av de kunskaper du behöver besitta för att fungera i en 

demokrati. I dagens samhälle krävs att du har förmågan att tala för din sak och att du kan 

försvara din åsikt, dessa förmågor blir allt viktigare i ett allt mer individualiserat samhälle. 

Enligt skollagen skall skolan ge eleverna de kunskaper och förmågor som krävs för att 

fungera i livet utanför skolan. Frågan som undersökningen ställer är om yrkesaktiva lärare ser 

kopplingar mellan demokratiuppdraget och arbetet med elevernas muntliga förmågor. 

Undersökningen visar att lärarna och forskningen är överens om att det finns starka band 

mellan dessa områden. Det är svårt att leva och vara aktiv i en demokrati om du inte kan 

samtala med andra människor. 

Lärarna i undersökningen förmedlar en oro över många elevers bristfälliga kompetenser vad 

det gäller att kommunicera genom samtal. Forskningen har påvisat att eleverna behöver träna 

sina muntliga förmågor mer än vad som görs idag, men att många lärare idag saknar kunskap 

om hur de skall hjälpa eleverna.  

Nyckelord: muntlig färdighet, muntliga förmågor, skolans tidigare år, skolans 

demokratiuppdrag, retorik i skolan, 

 

  



 
 

Abstract 

 
This Exam is about the teacher’s outlook of their student’s oral abilities in relation to the 

democratic mission of the educational body. Oral abilities are crucial to function in a 

democratic. 

To be able to make your point and defend your opinion on different subject, is demanded of 

you today and these skills are even more important in todays individualized society.  

According to the school act, the school must implement the knowledge and skills necessary 

for the students to cope with life outside school. The question this study raises is, do the 

faculty at school acknowledge the connection between the democratic mission and the oral 

skills of their students. 

This study shows that educators and research agree on the strong connections between these 

areas. It is difficult to be active in a democracy if you are not able to express yourself to other 

people. 

The teachers in this study are expressing a concern of the lack of skills regarding the ability to 

communicate orally that many of the students show.  

Studies has shown that students do need to practice their oral skills more than it is done today 

but many teachers lack in knowledge in how to help their students. 

Keyword: oral proficiency, Oral abilities, school`s previous years, school`s democracy 

mission, rhetoric at school,  
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Inledning 

”Den som inte äger ett språk, har inte en chans mot dem som har makten”  

Jonas Gardell 

Talets gåva uppfattas ofta som en medfödd talang, en värdefull talang i dagens samhälle. De 

gamla grekerna menade att det var en konstart endast ämnad åt samhällets elit. Den som kan 

tala har större möjligheter att ta makten över sitt eget liv, det gäller både då och nu. 

Tala, samtala och diskutera är någonting vi människor vi gör varje dag, det kan uppfattas som 

en helt naturlig handling som inte skulle kunna utgöra något problem. Men ändå är det så att 

en av fem elever på högstadiet och gymnasiet har mått så dåligt inför ett muntligt 

framträdande att de stannat hemma för att slippa, berättar Lena Barke i en intervju för 

tidningen Skolvärden (2012). Detta är dessutom ett problem som ökar ju äldre eleverna blir 

(Nybäck, 2012). Psykologen Anna Benich Karlstedt menar i en intervju för tidningen 

Specialpedagogik att det finns många orsaker till att elever utvecklar talängslan, och att man 

räknar med att mellan två och fem elever i varje klass lider av talängslan, men samtidigt 

hävdar hon att detta är något vi behöver arbeta med i skolan (Andersson, 2013).   

 Det finns många tillfällen i livet då man behöver tala för sin sak, som till exempel för att få 

drömjobbet eller lönen man önskar. Många önskar att de hade kurage nog att säga emot en 

någon vars åsikt går tvärs emot ens egen. Att våga höja rösten och kräva att andra skall lyssna 

är något som många av oss tycker är jobbigt, och några av oss klarar det inte alls. Den som 

kan tala och genom det övertyga andra, den kan lätt skaffa sig ett övertag över andra 

människor och skaffa sig en maktposition. I historien har vi många exempel på stora ledare 

med talets gåva. Dessvärre har dessa mäktiga ledares användande av sin makt inte alltid varit 

till folkets bästa, många gånger slutade det dessutom illa för de få som försökte kämpa emot. 

Samhället kräver allt mer av den enskilda individen i form av egna val och beslut, många 

gånger behöver man dessutom bevisa och motivera varför just man själv skall få en fördel. Att 

kunna tala på ett bra sätt kan ge dig en extra skjuts i karriären. På marknaden finns i dag en 

uppsjö av ledarskapscoacher och kurser i retorik, och i konsten att tala för att utveckla dig 

själv och ditt tal på ett tillfredställande sätt. 

Samhället förändras och då måste också skolan göra det. Skolan måste ge eleverna verktygen 

som krävs för att ta makten över sin egen framtid. Att våga stå upp och säga sin åsikt är en 

viktig förmåga. Det är också viktigt att våga reagera när något är fel. I engelskspråkiga länder 
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har man en tradition av muntliga framträdanden i skolan redan från unga år, något som inte 

förekommer i någon högre grad här i Norden. 

Skolan har även ett demokratiuppdrag att fostra våra elever till medvetna 

samhällsmedborgare, en stor del av demokrati är rättigheten att få framföra sin åsikt och att 

kunna tala för sin sak. I dagens samhälle krävs dessutom att man har självförtroende nog att 

säga nej om man blir illa behandlad. Som vi ser i spåren av ”#metoo” räcker det inte alltid 

med ett nej, det behövs många gånger att du har ordets makt, att våga kräva att bli lyssnad på, 

våga slå larm, våga ta hjälp och inte behöva tiga och lida. Den makten behöver vi ge våra 

unga. Här har alltså skolan en utmaning att ge eleverna en muntlig kompetens och den 

självtillit som de behöver i dagens samhälle, samtidigt behöver eleverna få god kunskap om 

hur demokrati fungerar. Detta är dessutom förmågor som eleverna behöver på ett ganska 

tidigt stadium av skolgången för att underlätta längre fram när kraven och förväntningarna blir 

allt högre. 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 

Med den här undersökningen vill jag ta reda på hur lärare skulle kunna arbeta med de yngre 

elevernas muntliga förmågor på ett sådant sätt att eleverna kan få den självtillit som krävs för 

att göra sin röst hörd.  Jag vill även undersöka lärarnas syn på elevernas muntliga förmågor i 

förhållande till skolans demokratiuppdrag. 

  

Frågeställningar 

Hur beskriver lärare sitt arbete med elevers muntliga färdigheter i klassrummet? 

På vilket sätt anser dessa lärare att arbetet med muntliga förmågor skulle kunna påverka 

elevernas självtillit, och i så fall på vilket sätt? 

Ser lärarna en koppling mellan elevernas muntliga förmågor och skolans demokratiuppdrag, 

och hur ser den i så fall ut? 

  



 

3 
 

Muntliga förmågor och skolans demokratiuppdrag i styrdokument 

För att på ett framgångsrikt sätt arbeta med muntliga förmågor, och för att förbereda eleverna 

för framtiden i ett demokratiskt samhälle, finns det många olika metoder att tillämpa. 

Skrivningar om tal och muntliga förmågor finner man på ett flertal ställen i skolans läroplan, 

där man även kan hitta många uppslag om skolans demokratiuppdrag. Nedan finns ett urval 

av citat från läroplanen vars övergripande mål gäller för hela skoltiden. Utdragen ur det 

centrala innehållet gäller förskoleklass och upp till årskurs 3. Förmågorna som beskrivs 

återkommer och utvecklas under hela skoltiden, men eftersom detta arbete inriktas sig på de 

yngre barnen tas bara de inledande kunskapsmålen upp här. 

I läroplanens övergripande mål och riktlinjer kan man läsa att 

• ”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 

samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 

vardaglig handling i olika sammanhang” (Skolverket, 2011, s. 12) 

• ”Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också grund för fortsatt 

utbildning” (Skolverket, 2011, s. 13). 

• ”Skolan skall ansvara för att eleven kan använda det svenska språket i tal och skrift på 

ett rikt och nyanserat sätt” (Skolverket, 2011, s. 13). 

Dessa skrivningar handlar om skolans uppdrag att fostra eleverna i demokratisk anda och att 

förbereda eleverna på ett liv i samhället utanför skolan. 

 

Läroplanen skriver i centralt innehåll i svenska för förskoleklassen att man skall arbeta med. 

• ”samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om 

olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga 

händelser” (Skolverket, 2011, s. 22) 

I den alldeles färska läroplanen för förskoleklassen kan man se att man redan då skall börja 

arbetet med elevernas muntliga förmågor, och att skaffa sig en egen uppfattning om 

omvärlden. 
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 I centralt innehåll i svenska för åk 1–3 kan man läsa  

• ”att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer” och ”Muntliga presentationer 

och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare” (Skolverket, 

2011, s. 253) 

• ”Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom 

röstläge och kroppsspråk” (Skolverket, 2011, s. 254). 

Dessa citat visar att stor vikt skall läggas på elevernas demokratiska fostran. De visar även att 

muntlighet förekommer i flera sammanhang förutom i ren språkundervisning. Muntligheten 

och förmågan att tala kopplas även till undervisningen i demokrati samt till estetiska ämnen.  

Bakgrund och tidigare forskning 

Muntlighet 

Ämnet för denna uppsats är muntlig kommunikation och elevers muntliga förmågor med 

syftet att förse eleverna med de kunskaper som krävs för att vara del i ett demokratiskt 

samhälle. 

Ordet muntlig kan beskrivas som språklig kommunikation som uttrycks i talad form, och är 

motsatsen till skriftlig (Nationalencyklopedin, s, v, Muntlig, 2018). Kommunikation kan 

beskrivas som överföring av information mellan människor, djur och växter, man kan även 

tala om kommunikation mellan apparater som datakommunikation (Nationalencyklopedin, s, 

v. kommunikation, 2018). Muntlig kommunikation är alltså att vi använder vårt talorgan och 

med hjälp av det utbyter information med andra människor.  

Läroplanen använder ordet samtal. NE beskriver ordet samtal som ett utbyte av synpunkter 

eller upplysningar på ett relativt informellt sätt (Nationalencyklopedin, s.v. samtal, 2018). 

Man skulle kunna säga att vi pratar med varandra, för att det skall bli ett samtal krävs att 

någon lyssnar. Att samtala och lyssna är något som läroplanen nämner som viktiga förmågor. 

I dagens datoriserade samhälle kan det kännas som att skriftlighet är viktigare än muntlig 

kommunikation, men så är det inte menar Axelsson (2011), utan skriver att arbetslivet är fullt 

av telefonsamtal och möten. I många yrken är man dessutom tvungen att ibland tala inför en 

grupp. Det kan leda till att en del inte vågar utbilda sig till sitt drömyrke. Även privatlivet kan 

bli lidande, föräldramöten, föreningsliv och möten med myndigheter kan bli problem för den 

som har svårt att tala inför folk (Axelsson, 2011, ss. 25-26). När man kommer in på att tala 

inför en grupp människor kommer man osökt in på ämnet retorik. 
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Retorik 

Retorik kan även kallas talandets konst, en konst som skapades av de gamla grekerna redan 

400 f.Kr.  I Homeros dikter kan vi läsa om den store krigaren och talaren Odysseus. På den 

tiden kunde varje fri man tala för sin rätt, att då kunna tala på ett bra sätt och argumentera 

kunde bli en fråga om liv och död i den tidens domstolar. På 400-talet började man utbilda i 

ämnet retorik och Aristoteles skrev en lärobok i ämnet, denna bok ligger till grunden för all 

senare retorisk teori (Nationalencyklopedin, s, v, retorik, 2018). Även kyrkan såg fördelar 

med retoriken och spred kunskapen vidare. Sedan 1800-talet har dock retoriken fört en 

tynande tillvaro här i Norden för att under 1990-talet få ett uppsving. I dagens samhälle växer 

intresset för retorik stadigt (Beronius & Ekenvall, 2011, ss. 4-5).  

Retorik handlar om att den som talar gör det på ett sådant sätt att det känns trovärdigt och 

känns meningsfyllt att lyssna på. Den som lyssnar skall kunna känna förtroende, och kunna 

skapa sig en egen bild och uppfattning om det som sagts (Kindeberg, 2011, ss. 21-23). 

Forskare som Olsson Jers (2010) vill med sin forskning bevisa fördelarna med att undervisa i 

retorik, för att på detta sätt ge eleverna kunskaper och verktyg för att nå framgång med 

muntliga presentationer (Olsson Jers, 2010). Även Olsson och Gullbrandsson (2008) 

förespråkar undervisning i retorik i sin artikel som bygger på deras projekt Speech. Under 

arbetet med detta projekt såg de att elevernas självförtroende i muntliga sammanhang ökade. 

(Olsson & Gullbrandsson, 2008). 

 

Barns muntliga utveckling 

Direkt efter födseln börjar det lilla barnet att kommunicera med föräldrarna genom blickar 

och ljud. Snart börjar barnet härma människor i sin omgivning och övar sig på att 

kommunicera på ett allt mer avancerat sätt. Men denna utveckling är inget som sker av sig 

själv, barnet behöver förebilder, stimulans och uppmuntran. Hur barn lär sig att tala finns det 

många teorier runt. Svensson (2009) sammanfattar hur de olika teorierna ser på barns 

inlärning, enligt följande. Behavioristerna anser att barn behöver få ord upprepade för sig för 

att sedan koppla dessa ord till händelser och föremål, och att när barnet talar bör det få beröm. 

Nativisterna däremot menar att när barnet är moget startar språkutvecklingen nästan av sig 

själv, och att behovet av stimulans är mycket litet. Vidare skriver Svensson (2009) att 

konstruktivismen och Piagets uppfattning är att språkutvecklingen är kopplad till barnets 

kognitiva förmåga, och att barnet lär mycket på egen hand, till skillnad från den 

sociokulturella teorin med Vygotskij i spetsen, som menar att barnet lär i samspel med vuxna 
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och att leken är viktig för språkinlärningen. Den sociokognitiva teorin är en blandning av de 

ovanstående och betonar hur viktiga vuxna är i början av barnens liv. Dessa vuxna har stor 

betydelse för barnets utveckling (Svensson, 2009, ss. 49-50). Detta var vad de tidiga forskarna 

inom pedagogik kommit fram till, många av dagens forskare återkommer till dessa teorier i 

sin forskning. 

Det finns många sätt att öka förutsättningarna för en god språklig utveckling hos våra elever. 

Bergh (1985) menar att grunden i språklig kompetens läggs redan vid tidig ålder i hemmet, 

och att en bra grund sedan förstärks i skolan. På samma sätt hämmas de barn som av olika 

anledningar inte får en bra språklig grund från början. Många gånger får dessa barn en sämre 

språklig självtillit som i värsta fall kan vara livet ut (Bergh, 1985, ss. 6-7). Även Svensson 

(2009) påpekar betydelsen av språklig aktivitet i hemmet, och menar att föräldrarnas 

förhållande till språk i stor grad påverkar barnets språkutveckling. Hon påtalar även förskolan 

och fritidshemmets påverkan genom tillgången på böcker och språkstimulerande aktiviteter 

(Svensson, 2009, ss. 123-134). 

Redan tidigt ser man skillnad på olika barn, vissa pratar hela tiden och med vem som helst, 

andra är tysta och svarar knappt på tilltal från andra än de närmaste. Här påpekar Bergh 

(1985) att barn som pratar hela tiden inte säkert har goda språkliga egenskaper eftersom dessa 

barn ofta inte har förmågan att lyssna (Bergh, 1985, ss. 6-7). Olsson Jers (2010) menar 

däremot att man inte skall dela upp elever i pratsamma eller tystlåtna. Hon anser istället att 

alla elever är talare men i olika sammanhang, en pratsam talare gör sin röst fysiskt hörd och 

tar mer plats i talutrymmet i en viss situation men kan bli en mer dämpad talare i ett annat 

sammanhang (Olsson Jers, 2010, ss. 102-103). 

Muntlighet i skolan  

Muntliga förmågor i klassrummet kan tolkas på många olika sätt och undervisningen blir då 

mycket varierande beroende på lärarens och skolans tolkning av läroplanen. Olsson Jers 

(2010) skriver att läroplanen är tydlig med att stor vikt skall läggas vid det talade ordet, men 

att det stora problemet är att lärarkårens kunskaper i ämnet är bristfälliga. Lärarna vet helt 

enkelt inte hur de skall förbereda eleverna och hur de skall ge respons på muntliga 

framställningar (Olsson Jers, 2010, ss. 155-161). Trots detta förväntas eleverna klara av 

muntliga presentationer när de lämnar skolan, men det vet vi att många inte gör. I sin 

avhandling skriver Olsson Jers (2010) att eleverna i hennes undersökning kände ett krav på 

sig att prata mer i klassrummet. Hon påpekar dock samtidigt att för att få en väl fungerande 
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dialog krävdes det att man redan i ett tidigt skede hade arbetat fram ett tryggt och tillåtande 

klassrumsklimat (Olsson Jers, 2010, ss. 103-106). 

I engelskspråkiga länder har man en lång tradition av muntliga framträdanden i skolan. Detta 

är något som enligt Olsson och Gullbrandson (2008) tydligt visar sig bland amerikaner även i 

vuxen åder, genom att tal och anföranden är mycket vanligare även i privata sammanhang. De 

drar då jämförelsen med Sverige där vi inte på samma sätt arbetar med talet i skolan, och att 

när vi arbetar med muntliga framträdanden i den svenska skolan, arbetar vi mer med 

faktainnehållet än med själva framförandet. De trycker på att eleverna behöver träna och få de 

rätta verktygen för att bli självsäkra talare (Olsson & Gullbrandsson, 2008, s. 7). Att arbeta 

med elevernas självförtroende är något som även Beronius och Ekenwall (2011) menar 

kommer naturligt när man arbetar med retorik i skolan, genom att eleverna får prova sig fram 

med enkla övningar i början och med respons från pedagogen kan man öka utmaningarna i 

takt med att självförtroendet växer (Beronius & Ekenvall, 2011, ss. 6-7).  

Ett sätt att arbeta med de yngre barnen och deras självkänsla är genom berättande, detta är 

något som Ärnström (2013) skriver om. Han menar att många elever får en ökad tilltro till sin 

språkliga förmåga och en ökad självkänsla genom att lära sig och få stöd i förmågan att 

berätta (Ärnström, 2013, s. 15). Man skulle kunna sammanfatta det med att forskningen är 

överens om att övning ger färdighet. 

Rädd för att tala 

Om svårigheten att tala inför andra människor är svår kan man tala om talängslan. Bergh 

(1985) beskriver en talängslig person, som den som inte yttrade eller sa det hen tänkte för att 

den inte vågade, eller att hen var rädd för att göra bort sig eller rädd för vad andra skall tycka. 

En person som bär dessa känslor har inte språkligt god självtillit (Bergh, 1985, ss. 6-7).   

Talängslan i skolan påverkas i stor grad av elevernas trygghet i varandra, läraren och miljön, 

här skriver Olsson Jers (2010), att många elever är mer oroliga i en ny miljö som exempelvis 

första året på gymnasiet. Denna oro minskar sedan i takt med att man lär känna sin klass. 

Samtidigt vill hon skilja mellan oro och ängslan i talsituationer, hon menar att det vanligaste 

är att känna oro inför en muntlig uppgift och att oron är något naturligt och något vi kan 

arbeta med själva. Talängslan som grundar sig i djupare sociala och fysiska problem är 

däremot ovanliga enligt hennes undersökning (Olsson Jers, 2010, ss. 161-164). Ängslan och 

oro kan upplevas och visa sig på många olika sätt det är därför viktigt att vara lyhörd för 

elevernas behov i skolan. Bergh (1985) påpekar hur viktigt det är att inte tvinga ett ängsligt 
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barn att tala, men att man inte heller får acceptera ett barns ständiga tystnad. Om man ständigt 

påminner ett ängsligt barn om deras problem genom kommentarer om att prata högre eller att 

inte titta ned i golvet, kan detta snarare förvärra problemen (Bergh, 1985).  

Även Svensson (2009) skriver om vikten att inte pressa barn med språkproblem, utan ge dem 

många möjligheter att tala, lyssna på dem och ge dem gensvar. Hon menar att många 

avvikande talbeteenden växer bort av sig själv (Svensson, 2009, ss. 137-138). I de fall där det 

är själva framförandet som är problemet finns det även där hjälp att få. Olsson och 

Gullbrandson (2008) skriver i sin artikel, för att minska oron och att skapa trygghet kan man 

ge eleverna bra verktyg att använda i sitt framträdande. De skriver även att eleverna upplevde 

en trygghet i att ha en mall att följa när de förberedde sina muntliga framträdande. Eleverna 

uppskattade också möjligheten att få lära sig och att få öva på olika typer av framträdande. 

Lärarna i detta projekt såg stora framsteg hos eleverna i arbetet med deras muntliga 

framträdande (Olsson & Gullbrandsson, 2008). Sammanfattningsvis kan man säga att trygg 

miljö och tydliga verktyg och mallar ger framgång. 

Demokratiuppdraget i skolan 

En av skolans uppgifter är att fostra eleverna i en demokratisk anda. I en demokrati skall alla 

ha möjligheten att påverka, eleverna skall ges möjlighet att lära sig hur en demokrati fungerar 

och träna sig på demokratiska processer. Det första man då kommer att tänka på är elev- och 

skolråd som ger eleverna möjlighet att påverka. Pihlgren (2012) menar att det är lärarens 

uppdrag att träna eleverna i hur en demokrati fungerar och att eleverna skall ges möjlighet att 

få säga sin mening och om möjlighet finns få vara med och styra sitt eget lärande (Pihlgren, 

2012, ss. 62-63). För att kunna delta och påverka i den demokratiska processen krävs att 

eleven får den stöttning som krävs. Genom att undervisa i retorik i skolan får eleverna den 

kompetensen hävdar Beronius & Ekenvall (2011). De menar även att det finns ett nära 

samband mellan demokrati, retorik och etik. Genom att utbilda i retorik ges eleverna en 

möjlighet att kommunicera och analysera företeelser omkring sig på ett nytt sätt (Beronius & 

Ekenvall, 2011, ss. 5-6).  

Olsson Jers (2010) konstaterar att skolans demokratiuppdrag tar allt större plats i skollag och 

läroplaner, och att detta uppdrag är omöjligt att genomföra utan att arbeta aktivt med 

muntlighet i klassrummet (Olsson Jers, 2010, s. 130). Olsson och Gullbrandsson (2008) 

påpekar att det är lärarnas uppgift att lotsa våra elever till att bli medborgare i ett demokratiskt 

samhälle, och att det i detta uppdrag innebär att eleverna måste lära sig att föra sin talan och 

genom det kunna påverka sitt eget liv (Olsson & Gullbrandsson, 2008). I denna forskning kan 
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man se klara samband mellan demokratiuppdraget och arbetet med muntliga förmågor. 

Undersökningen skall nu visa om lärarna är av samma uppfattning som forskarna. 

 

Metod 

 

I detta avsnitt skall jag presentera på vilket sätt jag valt att utföra min undersökning och varför 

dessa metoder valts. 

Metod 

I denna undersökning har metoden kvalitativ intervju använts. Denna metod valdes för att få 

ta del av lärarnas tankar och attityder till ämnet. I en kvalitativ intervju kan frågorna variera 

inom ämnet beroende på intervjupersonens svar. Avsikten med denna metod är att få så 

uttömmande svar som möjligt (Johansson & Svedner, 2010, s. 35). Kvalitativa intervjuer har 

ofta en låg grad av strukturering, alltså att frågorna är så utformade att de ger informanten stor 

möjlighet att svara med sina egna ord (Patel & Davidsson, 2011, s. 81). Ostrukturerade 

intervjuer kan ge en stor mängd intressant information, nackdelen är att de tar tid att analysera 

informationen (Bell, 2000, ss. 121-122).  

Intervjuerna har genomförts i små grupper för att få fram många synvinklar och väcka nya 

tankar, de diskussioner som då uppstår kan leda fram till än mer uttömmande svar. Metoden 

kan även kallas fokusgruppssamtal och innebär att en liten grupp människor träffas för att 

diskutera ett förutbestämt ämne. Fokusgrupper kan användas för att studera deltagarnas 

åsikter och attityder, men även för att studera interaktionen deltagarna emellan (Davidsson, 

2007, s. 64). 

För att få genomtänkta svar utan att intervjun tar allt för lång tid har antalet frågor i denna 

undersökning begränsats. En intervju som består av för många frågor riskerar att trötta ut 

informanten, vilket leder till sämre kvalitet på svaren (Patel & Davidsson, 2011, s. 86). Till 

dessa intervjuer hade jag förberett sex frågor. Vissa frågor tog längre tid att diskutera, det 

varierade mellan grupperna. Vid ett tillfälle var jag tvungen att avbryta en fråga för att gå 

vidare och i en grupp föll en fråga bort då deltagarna inte hade något svar att ge. 

Kihlström (2007) anser att en intervju inte bör ta längre tid än en timme för att inte trötta ut de 

inblandade, han påpekar även vikten av att planera tillräckligt med tid för intervjun 

(Kihlström, Att genomföra en intervju, 2007, s. 51). Varje intervju planerades att ta en timme, 
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alla intervjuerna drog över den tiden och i ett av fallen kändes det att deltagarna inte kunde 

fokusera på sista frågan eftersom de hade ett inplanerat möte direkt efteråt. 

När man väljer ut informanter till en undersökning är det viktigt att välja personer med olika 

bakgrund och erfarenheter, detta för att visa på så många olika åsikter som möjligt (Johansson 

& Svedner, 2010, s. 44). Till denna undersökning har lärare från tre olika skolor intervjuats, 

även deras utbildning och arbetslivserfarenhet varierar, detta för att öka chansen till många 

olika åsikter och erfarenheter. 

Genomförande 

Innan intervjuerna fick informanterna ett informationsbrev som presenterade mig som 

undersökningsledare och syftet med undersökningen. Det innehöll även information om hur 

intervjuerna skulle gå till, och att ljudinspelningar skulle göras under intervjuerna. I brevet 

fanns även kontaktuppgifter till mig för att kunna ställa frågor i god tid innan intervjun.  

Vid denna undersökning valde jag att inte lämna ut intervjufrågorna i förväg, genom detta 

tänkte jag att få mer spontana svar på frågorna. Svaren jag fick kändes spontana och ärliga så 

det var en lyckad åtgärd, förutom i något fall där informanterna inte hade något svar att ge, 

vilket de kanske hade haft om de fått förbereda sig. 

För att underlätta för informanterna har intervjuerna i de flesta fall genomförts på deras 

respektive arbetsplatser och under dagtid. Personuppgifter som består av namn, år i yrket och 

kontaktuppgifter, förvaras lösenordskyddat. Även ljudfiler och anteckningar förvaras på 

samma sätt. Samtliga uppgifter och ljudinspelningar kommer att raderas efter 

undersökningens publicering. 

Forskningsetik 
 

Etiska ställningstaganden 

Vid alla typer av undersökningar av vetenskaplig karaktär finns alltid risken att personer som 

berörs av undersökningen kommer till skada på något sätt, exempelvis genom att personliga 

eller känsliga uppgifter sprids eller används på ett otillbörligt sätt. Samtidigt är det av stor vikt 

att vetenskapliga undersökningar kan och får genomföras. Vetenskapsrådet är en statlig 

myndighet som har till uppgift att utveckla svensk forskning, och agera som rådgivare åt 

regeringen i forskningsrelaterade frågor. Vetenskapsrådet har sammanställt ett antal etiska 

regler som skall följas vid arbete med olika typer av undersökningar och forskning. 
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Forskningsetiskt regelverk 

Innan undersökningen påbörjas måste undersökningsledaren ta hänsyn till följande regelverk: 

Informationskravet innebär att man noggrant måste informera berörda deltagare om syftet 

med undersökningen och vem som är ansvarig för undersökningen. Det är även viktigt att 

informera den tilltänkta informanten om att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sin 

medverkan när som helst och utan påföljder (Vetenskapsrådet, 1990, ss. 7-8). Inför denna 

undersökning informerades deltagarna muntligt och skriftligt. De lärare jag vidtalade var 

oftast väl insatta i hur denna typ av undersökningar genomförs och efterfrågade inte så 

mycket information. 

Samtyckeskravet innebär att uppgiftslämnare skall samtycka till medverkan i en 

undersökning. Vid intervjuer och enkäter lämnas ofta samtycke i samband med 

uppgiftslämnandet, före intervjun eller före ifyllandet av enkäten. Samtycke till denna 

undersökning lämnades i samband med intervjun. 

Konfidentialitetskravet handlar om att skydda berörda personers identiteter och annan 

information av känslig karaktär, vad som kan vara känsliga uppgifter kan i hög grad variera 

och måste bedömas i varje aktuellt fall. Denna undersökning hanterar inte mer känsliga 

uppgifter än vad uppgiftslämnarna ger ut. Frågeställningen handlar i detta fall om lärarnas 

tankar om ämnet. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som insamlas i forskningssyfte inte får användas till 

annat än det avsedda ändamålet. De får till exempel inte lämnas ut till myndigheter eller till 

kommersiellt bruk utan uppgiftslämnarens godkännande (Vetenskapsrådet, 1990, s. 14). 

Informationen från denna undersökning kommer inte att visas på annat sätt än genom denna 

skrift. 

Undersökningens tillförlitlighet 
 

Denna undersökning är relativt begränsad i sitt omfång vilket kan påverka dess tillförlitlighet. 

Validitet innebär att undersökningen studerar det man avsett att studera (Kihlström, Att 

undersöka, 2007). Man behöver alltså se om resultatet ger svar på undersökningens 

frågeställningar. Intervjufrågorna i denna undersökning ger svar på undersökningens 

inledande frågeställningar. Informanterna svarar utförligt på frågorna så att studien kan ge 

underbyggda svar på frågeställningarna. Validiteten kan därför anses vara relativt god.  
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Reliabilitet handlar om man kan lita på resultatet i en undersökning (Kihlström, Att 

undersöka, 2007, s. 231). Denna undersökning har inte så många informanter vilket kan 

påverka reliabiliteten negativt, men i detta fall gav svaren en enhetlig bild av lärarnas åsikter, 

detta kan då öka pålitligheten. Intervjuerna som gjordes spelades in vilket gör att man inte 

missar viktig information, även detta höjer reliabiliteten (Kihlström, Att undersöka, 2007). 

Resultatet av intervjuerna stämmer väl överens med litteraturen, så trots den begränsade 

mängden intervjuer kan man säga att reliabiliteten är förhållandevis hög. 

Analys 
 

Detta avsnitt presenterar de intervjuer jag gjort. Intervjuerna genomfördes som fokusgrupper 

där undersökningens frågor ledde till samtal mellan gruppdeltagarna. Grupperna representerar 

tre olika skolor. 

Grupp A.  Tre lärare från en mångkulturell skola i centralorten. 

Grupp B.  Två lärare från en landsortsskola på kusten 

Grupp C.  Två lärare från en skola på en mindre ort. 

Jag har valt att presentera en fråga i taget och vilka tankar som kom upp i respektive grupp. 

Första frågan lyder, Läroplanen använder orden samtala och lyssna, hur tolkar ni de 

orden i era klassrum?  

Samtliga deltagare i alla grupperna påpekar samtalets många delar i klassrummet, samtal 

mellan elever, mellan personal och elever och samtal mellan lärare och elevgruppen. Även 

skillnaden mellan att prata och att lyssna var något som flera gånger kom upp under 

intervjuerna. En lärare i grupp C uttryckte att ”Nästan alla elever är bra på att prata men det är 

ett fåtal som kan föra ett samtal, att lära barnen att samtala är ett av de viktigaste uppdragen vi 

lärare har”. Samma lärare berättar om vad hon hört i matsalen där flera elever pratar om 

dataspel, när samtalet ebbar ut säger en elev ”i morgon är det broccolisoppa till lunch” efter 

en kort tystnad säger en annan elev ”jag har klarat level 55 på mitt spel”. Hon tog detta som 

exempel på att många elever har problem med att ta upp tråden i ett samtal som någon annan 

startat. ”Många elever klarar inte av att samtala om ett ämne som de inte valt själva” fortsätter 

samma lärare och får medhåll av sin kollega.  En lärare i grupp B som just nu undervisar i år 

5, tar upp ett exempel med när hon hälsar på en elev med ”hej, hur mår du?” svaret blir då 
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oftast ”bra” när det borde bli ”bra, hur mår du?”, eleverna lever i ett egoistiskt samhälle där du 

först och främst skall se till ditt eget bästa, menar hon. 

En lärare i grupp B med många års lärarerfarenhet menade att hon ser en försämring över tid, 

av elevernas förmåga att föra ett samtal, och öppnade frågan vad det kunde bero på. Hennes 

kollega påpekade att elevernas skärmtid ökar och säger ” Ipaden kräver inga genomtänkta 

svar, det blir en envägskommunikation på elevens villkor”. En lärare i grupp C påpekade hur 

lite tid per dag föräldrar i genomsnitt samtalade med sina barn, och att det märktes stor 

skillnad på barn som samtalade hemma eller inte. Alla intervjuade i samtliga grupper är eniga 

om att samtal är något som eleverna behöver träna på, och att detta arbete skall börja från 

första stund i skolan. I detta sammanhang påpekades det i alla grupperna hur viktigt det var att 

eleverna fick lära sig att samtala med olika personer och inte bara bästa kompisen. ”det är 

skolans uppdrag att förbereda eleverna för vuxenlivet och där får man sällan välja vem man 

skall samarbeta med” säger en av deltagarna i grupp A och resten av gruppen instämmer. 

Alla grupperna tar upp problemet med att många av dagens elever är dåliga på att lyssna, både 

på läraren och på sina kamrater. En av de intervjuade i grupp C uttrycker det, ”med att lyssna 

gäller ju inte bara att sitta tyst och titta på, det gäller ju även att ta in det som sagts”. Det är 

även en allmän åsikt bland de intervjuade i samtliga grupper att lyssnandet är en förutsättning 

för att få ett fungerande samtal. Deltagarna i grupp A vill även hävda att det är oförmågan att 

lyssna på ett aktivt sätt som gör att eleverna inte heller klarar av att föra ett samtal. En av 

deltagarna i grupp B menar att för att kunna ge ett svar eller en kommentar måste du ha 

lyssnat och analyserat det som sagts, hon menar samtidigt att många elever istället är fullt 

upptagna med att tänka på vad de själva skall säga sedan, istället för att lyssna på vad som 

sägs. 

Flera av lärarna i grupp B och C påpekar även svårigheten för många elever att förstå en 

muntlig instruktion, detta menar dom tar mycket värdefull tid från undervisningen när läraren 

måste upprepa instruktionen för enskilda elever som inte lyssnade när instruktionen 

presenterades inför hela klassen. Denna fråga om muntliga instruktioner kom inte alls upp i 

grupp A. 

En lärare i grupp B berättade att hon arbetade med talövningar där eleverna fick träna på att 

både lyssna och att berätta om ett förutbestämt ämne, detta var en återkommande övning och 

hon menade att det hade påverkat hennes klass i en positiv riktning. Hon menade att genom 
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denna övning så fick eleverna tänka igenom vad de skulle säga innan det var deras tur att tala, 

samtidigt som övriga elever fick träning i att lyssna. 

 

Forskningen använder ofta ordet muntlighet hur tolkar ni det ordet?  

Detta var en fråga som de flesta deltagarna tyckte var svår att svara på. För några av 

informanterna kändes ordet muntlighet främmande. En av lärarna i grupp B menade att det är 

ju allting vi gör i de lägre klasserna innan alla lärt sig att läsa. I alla grupperna tog vi upp ordet 

muntlighets betydelse som ett motsatsord till skriftlighet, och i grupp A konstaterades att 

muntlighet är det mesta vi gör med de yngre barnen i de lägre klasserna. I grupp C gick vi 

vidare till nästa fråga eftersom deltagarna inte hade någon koppling alls till ordet muntlighet. 

Vilka aktiviteter i klassrummet räknar ni till muntlighet? 

I de lägre åldrarnas klassrum är ju nästan allting muntligt och man arbetar med det varje dag, 

menar en av deltagarna i grupp B och får medhåll av sin kollega. I grupp C kommer vi fram 

till att som muntliga aktiviteter räknar man lyssnande och samtal men även att vänta på sin tur 

och inte avbryta när någon annan talar. En av lärarna i gruppen går tillbaka till det vi talade 

om tidigare, och menade att många elever är väldigt egocentriska. Dessa barn kräver att bli 

lyssnade på omgående och har svårt att vänta på sin tur. Även detta behöver tränas på då det 

också är grunden till ett fungerande samtal. Grupp A tar även upp att muntlighet kan även 

vara att berätta för andra, en av lärarna har en rutin där eleverna berättar något för hela 

klassen en dag i veckan, bra träning för framtida muntliga presentationer, menar hon. 

Grupp B uttrycker att konfliktlösning också kan vara en muntlig aktivitet, att barnen får lära 

sig att prata sig ur en konflikt istället för att slåss handgripligen. Kollegan påpekar att detta är 

något de jobbar mycket med på deras skola. Ingen av de andra grupperna tar upp 

konflikthantering som en muntlig aktivitet. 

Ser ni en koppling mellan skolans demokratiuppdrag och arbetet med muntliga 

förmågor?  

Även på denna fråga är alla de intervjuade lärarna eniga, och menar att det finns många 

kopplingar mellan dessa två delar. ”En stor del av demokratiuppdraget är hur man bemöter 

andra människor, och vad säger vi till varandra egentligen?” säger en av lärarna i grupp B och 

berättar att det är något hon måste arbeta väldigt mycket med i sin klass. ” Vi skall fostra 

eleverna till väl fungerande samhällsmedborgare, det är deras demokratiska rättighet. För att 
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lyckas med detta måste vi lära eleverna att lyssna, tänka och samtala, så enkelt är det.” Säger 

en av deltagarna i grupp A och resten av gruppen instämmer. ”Det är även en demokratisk 

rättighet att få bli lyssnad på och att få lov att säga sin åsikt, att lära eleverna det är lika viktigt 

som att lära dem att läsa.” menade en av deltagarna i grupp C. I grupp B kommer man fram 

till att samtalet är en mycket viktig del av det eleverna behöver lära sig för att fungera i en 

demokrati, men att de även behöver kunna tala inför en grupp. Klassrådet är ett gyllene 

tillfälle att träna på dessa förmågor, påpekar grupp B och C, men en av lärarna i grupp B säger 

samtidigt att det är viktigt att läraren är med och styr upp så att det fungerar.  

På vilket sätt tror ni att elevernas självtillit kan påverkas om man arbetar med muntliga 

framträdanden/retorik från tidig ålder? 

Ingen av lärarna i intervjugrupperna hade arbetat med retorik i sina klasser, En av lärarna i 

grupp B var till och med helt främmande för att arbeta med det då hon bara såg retorik som ett 

maktmedel. Kollegan i samma grupp höll inte med om att retorik var ett maktmedel, men att 

det inte var något för de yngre barnen utan snarare något för gymnasiet. En av deltagarna i 

grupp A som själv läste sin lärarutbildning i USA var väl förtrogen därifrån med hur 

undervisning i retorik fungerar och menade att en del av detta jobbar vi nog redan med i 

skolan men utan att kalla det retorik. En annan åsikt som kom fram i samma grupp var att det 

kanske börjar bli behov av att undervisa i retorik eftersom samhället kräver allt mer av den 

enskilda individen, som att klara av ett lönesamtal till exempel. Detta skulle också göra 

samhället mer jämlikt, eftersom de som kan tala för sig tar allt mer av talutrymmet. 

Att det stärker självtilliten om man kan tala för sig var de flesta i studien överens om, men det 

var även de som menade att det även kunde vara tvärt om, det vill säga att ökad självtillit och 

självförtroende påverkar förmågan att klara av ett muntligt framträdande. En av deltagarna 

grupp C ansåg att hade man bara självförtroende så klarade man av den typen av uppgifter 

utan vidare träning, detta höll inte kollegan med om, utan menade att man nog hade nytta av 

att få träna. 

Det rådde delade meningar om hur tidigt man skulle kunna börja med detta arbete. Grupp A 

menade att man kunde och borde börja tidigt eftersom barnen då vande sig med arbetssättet, 

och att de yngre barnen oftast tyckte det var roligt att prata för klasskamraterna, Grupp B och 

C menade däremot att det kunde vara jobbigt för de tystare barnen, och att det då kunde 

påverka negativt på deras självtillit istället. Här såg man en tydlig skillnad i attityd där grupp 

A menade att man skulle träna tidigt, medan grupp B och C var mer försiktiga. 
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Något som diskussionsgrupperna återkommer flera gånger under samtalen är vikten av en 

tillåtande miljö i klassrummet. Grupp C vill se en miljö där eleverna vågar göra bort sig utan 

att någon skrattar, och där det är okey att vara och tycka olika. Samma grupp menar även att 

det är viktigt att vara öppen inför eleverna att vi är olika och att vi har olika behov för att klara 

av skolan. En av deltagarna i Grupp B uttryckte det som ” ungarna är inte dumma dom ser och 

dom fattar om man förklarar och inte slätar över, förklara för barnen att Kalle behöver en 

assistent som hjälper honom, det är inte konstigare än att jag behöver ha glasögon för att 

kunna läsa”. Barnen är oftast mycket förstående om de bara får veta varför, säger kollegan 

och förordar stor öppenhet i klassen. 

 Hur tänker ni runt de tysta barnen och hur man bör arbeta med dessa? 

Här vill grupp B tala om två grupper av elever, de blyga barnen och de tysta barnen. En av 

lärarna i grupp B tycker sig uppleva att det är få blyga barn i skolan idag jämfört med i början 

på hennes karriär, samtidigt som hon upplever fler tysta barn, särskilt de som själva väljer att 

vara tysta. Hon menar vidare att alla tysta barn kräver olika arbetssätt. Vissa kan man pressa, 

men för andra kan det vara förödande för deras självkänsla och utveckling. Det måste finnas 

alternativ, flera olika sätt att göra saker. Framförallt är det viktigt att det finns olika sätt att 

visa vad man faktiskt kan.  Även grupp A tar upp frågan om att få visa sina kunskaper på 

olika sätt och tar ett exempel med eleven med selektiv mutism som alla i gruppen kände till.  

Eleven i fråga sa nästan aldrig ett ord i klassrummet, men gjorde sina muntliga redovisningar 

hemma framför kameran på ett fantastiskt sätt, sedan visades dessa filmer för klassen. 

Även på denna fråga återkommer deltagarna i alla grupperna till ämnet med trygg 

klassrumsmiljö. Grupp C önskar en miljö där de försiktigare barnen får den tid de behöver för 

att göra sig hörda utan att bli avbrutna. Grupp B vill se en klassrumsmiljö där barnen kan 

känna en trygghet i att de inte blir skrattade åt om dom skulle misslyckas. Detta gäller ju 

förstås alla elever som behöver en trygg miljö för att utvecklas maximalt. 

 

Sammanfattning av analys 

Här presenteras en sammanfattning av den information som samlats in under intervjuerna. 

Lärarna i undersökningen ser många kopplingar mellan skolans demokratiuppdrag och arbetet 

med muntliga förmågor. Man menar att målet är att eleverna lämnar grundskolan med goda 

förmågor i att föra ett bra samtal och att genomföra muntliga framträdanden. Detta för att 

demokratiuppdraget skall betraktas som uppfyllt. Till demokratiuppdraget hör även att varje 
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individ skall fungera i ett demokratiskt samhälle, här ser man samband till det arbete som hör 

till de lägre åldrarna, såsom att lyssna på andra och att vänta på sin tur. Även förmågor som 

att kunna diskutera sig till en lösning vid en konflikt, och att kunna ändra åsikt efter att ha 

lyssnat på andra människors uppfattningar. 

Flera av de intervjuade lärarna ser fördelar med att använda retorik i undervisningen, men 

menar samtidigt att mycket av det som de redan arbetar med skulle kunna räknas till 

undervisning i retorik. Lärarna i undersökningen ifrågasätter om det verkligen behövs ett 

separat ämne för att lära eleverna detta, som ändå ingår i undervisningen idag.  

De intervjuade lärarna ser ett klart förhållande mellan goda muntliga förmågor och god 

självtillit. Däremot går åsikterna isär vad som ger det andra, vissa menar att det är det goda 

självförtroendet som ger bra förutsättningar för att skapa goda muntliga förmågor. Andra 

menar att genom att eleverna ser sina egna framsteg och ökad säkerhet i det de gör att de 

bygger på sin egen självtillit. Enligt lärarna finns det alltså flera vägar till samma mål.  

På frågan om hur man hanterar de tysta barnen går åsikterna isär, en grupp menar att man bör 

arbeta ganska kraftfullt med att få dessa barn att börja tala. De två andra grupperna ville ta 

hänsyn till de tystare barnen, och ville att man skulle gå betydligt varsammare fram. 

Att klassrumsklimatet har en avgörande betydelse är alla grupper överens om. En gemensam 

uppfattning bland undersökningens deltagare är att vi har en viktig uppgift att klara av, 

nämligen att alla elever skall vara trygga i sitt klassrum för att skapa den ultimata lär- och 

utvecklingsmiljön.  

Metoddiskussion 

Metoden att använda fokusgrupper var givande och intressant. Deltagarna väckte tankar hos 

varandra vilket gav fler och djupare svar på frågorna. Flera av deltagarna uttryckte att det inte 

kändes som en intervju utan som ett samtal som väckte tankar och funderingar som de även 

skulle ta med sig ut från intervjun.  

Metoden krävde mycket planering för att lyckas komma överens om tid och plats. Till varje 

intervju hade jag bjudit in fler deltagare än vad jag egentligen behövde, vilket var bra då det 

kom in återbud i sista stund. Att genomföra intervjuer med lärare var inte optimalt under 

senare delen av vårterminen då det är mycket att göra, flera tackade nej till deltagande med 

hänvisning till nationella proven. 
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Angående storleken på fokusgrupperna blev det så att grupperna bestod av två respektive fyra 

deltagare. Davidsson (2007) tar upp frågan om gruppstorlek, och menar att forskares åsikter 

går isär på frågan om lämpligt antal deltagare. En för stor grupp blir svår att hantera 

analysmässigt då man inte kan hålla isär vems röst man hör på inspelningen. Samtidigt finns 

det problem med för små grupper då det är svårt att få bra diskussioner (Davidsson, 2007, ss. 

66-67). För mig var det så att den större gruppen fick de bästa diskussionerna, men det 

berodde nog snarare på gruppens sammansättning än på antalet deltagare. 

 Till intervjuerna hade jag sex frågor, vilket var lagom då diskussionerna runt varje fråga 

ibland blev omfattande. Vid ett par tillfällen var jag tvungen att avbryta en fråga för att gå till 

nästa för att inte överskrida den planerade tiden. 

Intervjuerna spelades in vilket gjorde att jag kunde vara mer närvarande och aktiv under 

intervjuerna då jag inte behövde anteckna allt som sades, vilket jag heller aldrig hade hunnit 

med att göra. Det är lätt att deltagarna känner sig besvärade av att tänka på att det sker en 

ljudinspelning, detta löste jag genom att täcka över telefonen efter att jag talat om att jag 

startade inspelningen. Deltagarna sa efteråt att de glömde bort inspelningen när de inte såg 

telefonen som jag spelade in med. 

Under intervjuerna kom det även upp frågor som hade varit intressanta att undersöka vidare 

men det fanns det tyvärr inte tid till, istället fick jag några gånger avbryta samtalet för att gå 

vidare. 

 

Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer jag att jämföra det resultat som undersökningen fick fram genom 

intervjuer med verksamma lärare mot vad forskningen kommit fram till. 

Under de första åren i skolan innan eleverna lärt sig att läsa med flyt, handlar det mesta i 

skolan om muntlig kommunikation. Samtala och lyssna är två ord som enligt lärarna i min 

undersökning är grunden i all undervisning i de tidiga åren.  

Att lyssna är en förmåga som många barn har svårt klara av kan nog de flesta föräldrar intyga. 

Flera av undersökningens lärare påpekade just det med elevernas svårighet med att lyssna, 

och att det var något man behövde träna på. Enligt Ärnström (2013) kan man på ett effektivt 

sätt träna upp elevernas lyssnande genom att arbeta med berättelser, både lärarledda och 
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elever emellan. Till uppgiften hör då även att beskriva de inre bilder man fick upp medan man 

lyssnade (Ärnström, 2013, s. 86). Ingen av undersökningens lärare nämnde vare sig 

berättande eller högläsning i samband med elevers lyssnande. Lärarna talade mer om 

lyssnande i direkta lärsituationer som instruktioner och frågor, där man upplevde att eleverna 

inte lyssnade utan behövde fråga igen. Att eleverna får träna på att ge respons på det de fått 

lyssna på är ett sätt för att träna upp sin förmåga att lyssna aktivt. Beronius, Ekenwall (2011) 

förespråkar arbetet med retorik där just lyssnandet är en viktig del. Genom att arbeta med att 

ge respons måste eleven lära sig att tänka efter på vad som sagts och analysera detta för att 

kunna ge ett svar (Beronius & Ekenvall, 2011, s. 6). Lyssna, analysera och ge ett svar är 

starten på ett samtal. 

En av undersökningens lärare påpekade skillnaden mellan att prata och att samtala. Hon 

menade att prata bara handlade om att säga det man ville rätt ut utan krav på förståelse eller 

respons. Samtal däremot handlar om att kommunicera och att vilja få svar eller respons, och 

det är detta eleverna har svårt för menade hon. Samtidigt säger hon sig se en markant skillnad 

på barn från olika språkmiljöer och att det märks tydligt vilka barn som får samtala hemma.  

En av undersökningens lärare påpekar att eleverna blivit sämre på att föra ett samtal, hon 

menade att hon såg en försämring under de tjugo år hon arbetat som lärare. På detta har jag 

inte hittat någon forskning som skulle bekräfta att det skulle vara så att elevernas språk 

försämrats eller att det är den genomgående åsikten att allt var bättre förr. ”Ungdomar tycks 

aldrig ha talat så dåligt som `nuförtiden` alldeles oavsett när denna tid infallit” (Kotsinas, 

1994). 

Att hemmiljön och föräldrarna har stor påverkan på barnens språkutveckling är forskarna 

överens om. De är även överens om att det är något vi behöver träna på i skolan. Taube 

(2013) påpekar vikten av att barnet får bekräftelse på att deras språk duger och att de måste få 

tid på sig att formulera sig, och att hitta rätt ord. Hon menar även att om barnet under sina 

försök blir avbrutet eller förlöjligat kan det få stora konsekvenser för barnets muntliga 

utveckling (Taube, 2013, ss. 117-118). Här kommer vi in på det ständigt återkommande 

klassrumsklimatet, och om hur viktigt det är att eleverna känner sig trygga och inte riskerar att 

bli förminskade på något sätt. Det är även viktigt att känna att man får tala färdigt utan att bli 

avbruten. 

Det finns alltså många delar av lyssnande och samtalande i skolmiljön, man kan även tala om 

muntlighet.  
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Ordet muntlighet förekommer ofta i vetenskapliga texter i ämnet. Trots detta är det inte 

många av författarna som ger sig i kast med att försöka förklara ordet för sina läsare. När 

lärarna i undersökningen skulle definiera ordet uppstod en viss osäkerhet. En av grupperna 

bad mig till och med att förklara ordet för dem. Den andra intervjugruppen använde 

uppslagsböckernas tolkning av muntlighet som motsatsord till skriftlighet.  

Olsson Jers (2010) har en mycket längre definition som skulle kunna tolkas som, talande med 

en viss struktur som samtidigt skall vara variationsrikt och uttrycksfullt, och där man 

använder språk, kropp, tanke och handling för att förmedla sig och för att tolka andra (Olsson 

Jers, 2010, ss. 10-11). Denna beskrivning närmar sig den beskrivning av klassisk retorik som 

Kindeberg beskriver som, aktiviteter med ord där talaren väljer sina ord samtidigt som 

lyssnaren värderar innehållet i det som sägs (Kindeberg, 2011, s. 21).  

Endast en av mina informanter hade någon erfarenhet av retorik och då var det från hennes 

egen utbildning i USA. Trots att det finns flera undersökningar där man arbetat med retorik 

för att förbättra elevernas förmågor i muntliga presentationer i skolan, och att det skrivits om 

det i facklitteratur och dagspress, var det inget som mina informanter tagit till sig. Däremot 

konstaterades, att många av de aktiviteter vi redan arbetar med bland de yngre barnen skulle 

kunna passa in under ämnet retorik, skillnaden är att vi inte kallar det retorik. Någon av 

informanterna uttryckte en tveksamhet inför tanken på retorikundervisning bland de yngre 

barnen, med hänvisning att det var för avancerat för yngre barn. Här kan man alltså se en 

skillnad i hur man tolkar ordet retorik och vad det representerar för den enskilde läraren. 

 För flera av mina informanter kändes alltså både muntlighet och retorik som främmande 

fenomen, men de kom överens om att många av deras dagliga aktiviteter nog skulle kunna 

räknas som muntliga aktiviteter. Som exempel på muntliga aktiviteter nämndes, samtal enskilt 

och i grupp, att berätta inför klassen, men även att lyssna och kommentera kamraternas tal. 

Även aktiviteter som att vänta på sin tur och att inte prata rätt ut, var sådant som 

intervjugrupperna ansåg vara viktiga för de yngre eleverna att träna på. Just dom här 

uppräknade aktiviteterna är sådana som leder till att eleverna tillägnar sig förmågor som även 

kan räknas till den medborgerliga fostran som skolan har som uppdrag. 

Skolans demokratiuppdrag handlar både om att eleverna skall lära sig om, och lära sig att 

fungera i ett demokratiskt samhälle. Att demokratiuppdraget har starka kopplingar med 

muntliga förmågor var alla intervjuade lärare överens om. Det höjdes även röster för att 

demokratiuppdraget behövdes uppgraderas för att möta de krav som ställdes på den enskilda 
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individen i dagens samhälle. Som exempel nämndes tuff arbetsmarknad där högre krav ställs 

på den arbetssökande att presentera sig själv på ett så attraktivt sätt som möjligt, både i 

skriftliga CV och muntligt under intervjuer, dessutom har allt fler branscher individuell 

lönesättning där det krävs att du kan argumentera för dig själv och varför du är värd den lön 

du önskar. Detta menar min informant är förmågor som många elever inte har när de lämnar 

skolan. I sin avhandling skriver Olsson Jers att just denna muntliga kommunikativa 

kompetens är nödvändig för att en enskild individ skall kunna fungera och verka i ett 

demokratiskt samhälle där individen vill framstå som trovärdig inför andra (Olsson Jers, 

2010, s. 11). Just denna typ av övningar i retorik är inte något som mina informanter hade 

någon erfarenhet av, men som beskrivs tydligt i lärarhandledningen Våga tala-vilja lyssna, 

där författarna beskriver hur man framgångsrikt kan arbeta med dessa förmågor från tidiga år 

(Beronius & Ekenvall, 2011).  

Informanterna tog även upp klassråd och skolråd som bra träning i demokratiska processer, 

men hävdade att dessa behövdes styras upp av läraren. Pihlgren (2012) skriver om klassråd 

som utmärkta tillfällen att träna på hur demokrati fungerar som att respektera andras åsikter, 

att analysera och förmågan att säga sin åsikt och att lyssna till andras. Hon menar även att 

detta arbete främjar klassrumsklimatet, och kan motverka kränkningar, trakasserier och 

mobbing (Pihlgren, 2012, ss. 69-70). Däremot går åsikterna isär mellan informanterna och 

författaren, där lärarna i undersökningen gärna ser läraren som styrande i klassråden, med 

motiveringen att det inte kommer att fungera annars. Pihlgren (2012) däremot höjer ett 

varnande finger för att ge eleverna falska förhoppningar om inflytande, om eleverna gång på 

gång ser sina frågor från klassrådet avvisade kan det istället ge en erfarenhet av att demokrati 

inte fungerar. Det är därför viktigt att klargöra redan från början vilka frågor som inte 

kommer att gå att påverka, som exempelvis läroplanen (Pihlgren, 2012, ss. 26-27). Hur man 

planerar klassråd påverkas förstås av åldern på eleverna. 

I undersökningen var inte lärarna överens om det var så att arbetet med muntliga kompetenser 

byggde upp elevernas självtillit och självförtroende, eller om det var så att elevernas 

självförtroende gjorde att de lyckades bra i arbetet. Forskare och de som arbetat med retorik är 

dock eniga om retorikarbetets positiva inverkan på eleverna. Beronius &Ekenvall (2011) 

skriver att talträningens små delmål gör att elevens framsteg synliggörs och elevens 

självförtroende växer allteftersom deras förmåga blir allt bättre. Eleven får känna att de har ett 

språk som duger och som de kan kommunicera med (Beronius & Ekenvall, 2011, s. 6).  
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Olsson & Gullbrandson (2008) kunde i sitt projekt se ett ökat självförtroende och ökad 

förmåga att hålla muntliga framträdande hos eleverna, efter att eleverna deltagit i deras 

speech-projekt (Olsson & Gullbrandsson, 2008). Båda dessa undersökningar byggde på att 

lära eleverna retorik, men det finns även andra vägar att gå, Ärnström (2013) förespråkar 

berättande och menar att redan ett lyckat berättartillfälle stärker elevens självförtroende och 

tillit till sin egen språkliga förmåga (Ärnström, 2013, s. 90). Det finns alltså mycket kunskap i 

ämnet att bygga upp elevers språkliga förmåga samtidigt som självförtroendet stärks. Men 

frågan är om detta fungerar på alla barn eller om vissa barn istället skulle hämmas i sin 

utveckling om de skulle pressas till något som de helst vill slippa göra.  

Undersökningens lärare hade olika åsikter om hur man skulle hantera de tysta och blyga 

barnen. Någon menade att man aldrig skulle tvinga ett barn till att tala om det inte ville. 

Någon annan menade att vi gjorde barnen en björntjänst och att vi dessutom inte uppfyllde 

skolans demokratiuppdrag om vi låter elever lämna skolan utan att ha vågat ställa sig upp 

inför klassen och vågat säga sin åsikt. Med detta som bakgrund anser hon då att man bör 

pressa eleverna, men att det är viktigt att man har en sådan relation till eleven att man vet hur 

mycket man vågar pressa.  

Bergh (1985) ser också en fara i att tvinga ett ängsligt barn att tala, men menar samtidigt att 

man bör försöka uppmuntra och stödja samt att uppmärksamma varje framsteg. Han 

rekommenderar att man börjar i en liten grupp då många människor på en gång kan verka 

skrämmande (Bergh, 1985). Detta säger även en av informanterna, som anser att de tysta 

barnen inte nödvändigtvis behöver tala inför hela klassen, utan att det räcker med ett par 

utvalda kompisar.  

Men även här är lärarna i undersökningen och forskarna överens om att alla framgångar är 

beroende av miljön i klassrummet. Grunden för att lyckas både med elevernas muntliga 

utveckling och skolans demokratiuppdrag vilar på att eleverna trivs och kan känna sig trygga i 

sitt klassrum. 

Slutsats 

För att försöka sammanfatta ett svar på mina frågeställningar skulle jag kunna säga att mina 

undersökningsresultat om lärares uppfattningar av och tidigare forskning i ämnet stämmer 

relativt bra överens. Arbetet med elevernas muntliga kompetens och skolans 

demokratiuppdrag har starka band med varandra, eller till och med kan sägas vara beroende 

av varandra, anser både lärarna och forskarna. Vad det gäller självförtroende och muntlig 
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kompetens skulle man också kunna säga att de har starka band med varandra. En elev med 

gott självförtroende har troligtvis inga större problem med att utveckla sina muntliga 

kompetenser. En elev som får hjälp med att utveckla sina muntliga förmågor kommer troligen 

även att få ett bättre självförtroende. Den gemensamma nämnaren som tydligt framkommit 

under undersökningens gång är vikten av en tillåtande och trygg klassrumsmiljö där alla 

elever kan utvecklas och växa i sin egen takt. Det har även visat sig att man kan använda olika 

sätt för att nå bra resultat. Alla behöver inte arbeta efter samma mall för att nå samma mål. 

Undersökningens tillförlitlighet 

I en så här småskalig undersökning är det svårt att generalisera resultatet eftersom den bara 

visar ett fåtal lärares åsikter, och därför inte kan representera alla lärare. Undersökningens 

lärare var dock relativt eniga i sina svar, och deras svar överensstämde väl med den forskning 

som ligger till grund för arbetet. Därför bedömer jag att resultatet ändå har en viss grad av 

tillförlitlighet. Intervjumetoden där informanterna fick tala fritt, gav en god bild av lärarnas 

tankar kring ämnet, och gav utförliga svar på undersökningens frågor, validiteten kan därför 

anses vara relativt god. En risk vid gruppintervjuer är alltid att deltagarna påverkas av 

varandra. I detta fall var lärarna i grupperna väl inarbetade kollegor, så därför bedömer jag att 

i denna studie är risken för påverkan liten. 

 

Inför framtiden 

Elevers muntliga förmågor är ett intressant ämne som tål att undersökas ur många olika 

vinklar. Särskilt intressant hade det därför varit att studera dessa frågor över en längre tid. Det 

hade varit spännande eftersom samhället runt omkring oss förändras snabbare nu än vad det 

någonsin gjort i människans historia, och med det förändras vi människor och vårt sätt att 

kommunicera. Därför hade det varit intressant att titta på elevers förmågor i samtal och hur 

dessa påverkas över en längre tid.  

I denna undersökning kunde jag se en knappt märkbar skillnad i lärarnas attityder mellan 

centralorten och landsbygdsskolorna. Skillnaden gällde en generellt tuffare attityd bland 

centralortens lärare, det handlade framförallt om hur man skulle hantera de försiktigare 

barnen. Det hade varit intressant att undersöka om denna skillnad var en tillfällighet på grund 

av olika lärarlag eller om skolornas placering har någon betydelse för hur lärarna ser på olika 

elevers förmågor.  
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