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Abstract 

The aim of this study is to shed light on the status of oral communication in school. I am 

interested in examining how teachers define oral communication, how they perceive their 

work to develop and strengthen the oral language of the pupils, and their attitude to oral 

communication in comparison to written communication. The study is qualitative and a socio-

cultural perspective has been used as a theoretical basis, which is characterized by learning 

and development in interaction between individuals. The syllabus for Swedish in grades 1-3 

stresses oral ability as fundamental to every human identity, social security, and therefore 

states that it should be a big part of teaching. Contrarily, it appears that the oral ability stands 

subordinate to writing skills. The results of my investigation shows that a teacher's approach 

to and knowledge of oral ability is an essential factor in the amount of oral communication in 

the classroom. The teachers interviewed are in favor of communication in teaching and are 

actively working to develop a reasoning among students, by advocating a positive group 

dynamics and a good social climate in order to strengthen all the students and their 

willingness to dare speak. 

Keywords: Narration, Oral communication, Socio-cultural theory, Vygotskij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning  

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vilken status den muntliga kommunikationen 

har i klassrummet. För att belysa detta har jag intervjuat sex verksamma lärare inom 

grundskolans lägre åldrar. Jag är nyfiken på hur de betraktar muntlig kommunikation, hur de 

ser på sitt arbete med att utveckla och stärka det muntliga språket hos eleverna, och vilken 

inställning de har till muntlig kommunikation i jämförelse med skriftlig kommunikation. 

Undersökningen är kvalitativ och ett sociokulturellt perspektiv har använts som teoretisk 

utgångspunkt, vilket utmärks av att lärande och utveckling tar form i kommunikation med 

andra individer. Kursplanen för svenska i årskurs 1-3 belägger att arbete med den muntliga 

förmågan är grundläggande för varje människas identitet, sociala trygghet och lärande, och 

bör därför vara en stor del av undervisningen. Dock förefaller den ha en underordnad ställning 

i förhållande till läs- och skrivutvecklingen. Resultatet visar att lärarens kunskapssyn och 

attityd till det talade språket, är en avgörande faktor för mängden muntlig kommunikation i 

klassrummet. Lärarna är positivt inställda till kommunikation i undervisningen och arbetar 

aktivt för att utveckla ett resonerande bland eleverna, genom att förespråka en positiv 

gruppdynamik och ett gott socialt klassrumsklimat i syfte att stärka alla elever och deras vilja 

till att våga tala.  

Nyckelord: Berättande, Muntlig kommunikation, Sociokulturell teori, Vygotskij 
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1. Inledning   

Under min tid som lärarstudent på Karlstads universitet har arbete med den sociokulturella 

teorin varit ett återkommande inslag. Utmärkande för den sociokulturella teorin är att 

språkutveckling och lärande tar form i ett socialt samspel. Teorin genomsyras även av en stor 

respekt för elevers olikheter, vilka läraren som pedagog bör ta i beaktning genom att utgå 

ifrån samt bygga på dem för att hjälpa eleverna vidare i sitt lärande. Genom att förse eleverna 

med lämpliga redskap, framförallt talet, är förutsättningarna goda för att lärande och 

utveckling ska ta form (Vygotskij, 1934/ 1999, s. 9). Synen på muntlig kommunikation har 

förändrats i svensk skolhistoria allt eftersom olika pedagogiska, politiska och sociala 

infallsvinklar har påverkat våra läroplaner. Dagens läroplaner bygger på den sociokulturella 

teorin och är det styrdokument som står lärare till förfogande (Trageton, 2014, s. 18). Därför 

anser jag att teorin är relevant för min undersökning då jag vill belysa hur lärare införlivar 

arbete beträffande muntlig kommunikation i klassrummet.   

   Skolverket (2011) skriver i Läroplanen att undervisning i ämnet svenska för årskurs 1-3 

syftar till att ge elever förutsättningar för att kunna utveckla sitt tal- och skriftspråk. Som 

lärarstudent har jag blivit introducerad för de didaktiska frågorna: Vad? Hur? Varför? 

(Arfwedson och Arfwedson, 1991, s. 18f) och blivit ombedd att ta ställning till dessa i 

planering av undervisning. Jag upplever dock att lärarutbildningen brister när det kommer till 

kurser i det pedagogiska samtalet så som teoretisk- och praktisk retorik. Stor vikt har fästs vid 

elevers läs- och skrivförmåga, dock förefaller talspråksreglerna i den muntliga 

kommunikationen åt sidan, vilket jag tycker är synd eftersom lärares syn på och attityd till det 

talade språket är en avgörande faktor i hur elevers språkliga förmåga kommer att utvecklas.   

   Skolverket (2012) belägger i Nya språket lyfter! problematiken att elever i dagens skola inte 

ges enhetliga möjligheter att utveckla sin muntliga förmåga som de får att utveckla sin läs- 

och skrivförmåga (Skolverket, 2012, s. 17). Likaså Cecilia Olsson Jers (2010) lektor vid 

Malmö Högskola och forskare med inriktning på muntlig och skriftlig framställning, belyser i 

sin avhandling Klassrummet som muntlig arena – att bygga och etablera ethos en skola vars 

gymnasieelever upplever en obalans mellan skriftlig och muntlig kommunikation (Olsson 

Jers, 2010, s. 53). Jag undrar, vilken status har det muntliga språket i grundskolan, och vilken 

betydelse har det för elevers lärande och individuella utveckling? Vilken syn på tal- 

respektive skrivutveckling förekommer i dagens skola och hur har det sett ut genom historien? 

Utifrån ovanstående reflektioner har mitt intresse för muntlighet i skolan växt och behandlas 

därför i mitt examensarbete.  
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1.1 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vilken status den muntliga kommunikationen 

har i klassrummet. Jag är nyfiken på hur lärare betraktar muntlig kommunikation, hur de ser 

på sitt arbete med att utveckla och stärka det muntliga språket hos eleverna, och vilken 

inställning de har till muntlig kommunikation kontra skriftlig kommunikation. Med min 

undersökning hoppas jag att jag får en ökad förståelse för hur lärare kan bemöta och ge bästa 

möjliga förutsättningar för elever att lära och utvecklas. Min tanke är att undersökningen även 

ska reda ut och förstå om, och i så fall varför, lärare menar att muntlig kommunikation inte får 

samma uppmärksamhet som skriftlig kommunikation.  

Mina frågeställningar är följande: 

 Vilken betydelse har den muntliga kommunikationen för elevers lärande och 

utveckling?  

 Hur motiverar lärare sina arbetsmetoder kring muntlig kommunikation? Finns det 

svårigheter? 

 Vilken inställning har lärare till arbete med elevers muntliga och skriftliga 

språkförmåga?  
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2. Teori och Forskningsbakgrund 

I detta kapitel presenteras först Vygotskijs (f. 1896, d. 1934) pedagogiska teorier beträffande 

en sociokulturell undervisning, med vilken menas att människan lär i social interaktion med 

andra människor. Läraren som pedagog är medveten om sin roll och skapar situationer då 

inlärningen sker. För min undersökning är det relevant att undersöka det sociokulturella 

perspektivet då det är den teori som idag präglar skolans läroplaner. Skolverkets syn och 

definition av muntlig kommunikation presenteras i Läroplanen 2011 och Nya språket lyfter! 

2012, vilket ligger till grund för syftet med detta examensarbete. Därefter redogör jag för hur 

synen på tal- respektive skrivutveckling i skolsammanhang har betraktats genom historien. 

Jag presenterar ett avsnitt om retorik, konsten att övertyga, som till en början tog form i 

muntlig praktik men som genom historien även har utvecklats till en skriftlig praktik. 

Retoriken kan betraktas som en möjlig brygga mellan muntlig- och skriftlig kommunikation. 

Jag studerar även forskning från år 2010 som gjorts av Cecilia Olsson Jers, forskare 

specialiserad på muntlighet och berättande i skolan. För att undersöka hur lärare kan arbeta 

för att stärka och utveckla elevers muntliga språk redovisas även ett avsnitt med talträning. 

Avslutningsvis redogör jag för vilken plats talet har i dagens skola för att se vilka faktorer 

som kan påverka dess utrymme.  

2.1 Teoretisk utgångspunkt: Det sociokulturella perspektivet 

För att klarlägga Vygotskijs idéer och tankar om elevers lärande och utveckling väljer jag att 

göra en närmare insyn i det sociokulturella perspektivet. Lev Vygotskij (f. 1896, d. 1934) var 

en rysk filosof och pedagog som under en kort men intensiv period var en av de mest centrala 

inspirationskällorna i den moderna pedagogikens och psykologins utveckling. Utvecklingen 

tog fart och en kulturhistorisk teori växte fram, en teori som i USA senare kom att benämnas 

sociokulturell (Vygotskij, 1934/ 1999, s. 7, 18f). Under 1980-talet fick den sociokulturella 

teorin genomslag i den svenska skolan, och är än idag den teori som präglar den svenska 

skolans utformning och undervisning (Trageton, 2014, s. 18). Utgångspunkten för den 

sociokulturella teorin är att språket är en social produkt inriktad på kommunikation mellan 

individer, som människan direkt från födsel socialiseras in i. Språket utvecklas från det 

sociala till det individuella, vilket sker genom att härma och lyssna i samverkan med 

omgivningen. Vygotskij uppvisade även ett intresse för relationen mellan språk och tanke 

med ett grundläggande antagande om att språket utvecklar tanken. Språkets primära funktion 

är den kommunikativa funktionen (Vygotskij, 1934/ 1999, s. 7-15, 38).  
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Kring samma era finner vi en schweizisk forskare vid namn Jean Piaget (f. 1895, d. 1980), 

som likt Vygotskij är en av de allra främsta forskarna gällande elevers lärande och utveckling. 

Däremot skiljer de sig i synen på hur elever lär och utvecklas. Piaget ansåg att barns 

språkanvändning utvecklas från ett egocentriskt förhållningssätt där barnet upptäcker världen 

på egen hand utifrån sina egna föreställningar, till ett mer socialiserat bruk av språket där 

språket används för kommunikation med andra. Dessutom ansåg Piaget att det fanns en 

ändpunkt för individens utveckling vilket Vygotskij kritiserade. Enligt Vygotskij skapar vi 

ständigt nya redskap, varför utvecklingen är en pågående social process som aldrig stannar av. 

Språk och kommunikation är grundvillkoret för att lärande och tänkande ska ske (Vygotskij, 

1934/ 1999, s. 7-11). Härnäst ska jag studera vad Skolverket säger om språk och 

kommunikation för elevers lärande. 

2.2 Vad säger styrdokument? 

Skollagen och läroplaner styr varje skolas arbete genom att de innehåller bindande föreskrifter 

för skolans verksamhet utifrån de krav staten ställer på skolan. Skollagens formuleringar 

preciseras i Läroplanen och i det inledande kapitlet Skolans värdegrund och uppdrag står det 

att: ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Skolverket, 2011, s. 9). I andra kapitlet 

Övergripande mål och riktlinjer står det att skolan ska ansvara för att varje elev efter 

genomgången grundskola ”kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och 

nyanserat sätt” (Skolverket, 2011, s. 13). Alla lärare har med andra ord en skyldighet att 

arbeta för att utveckla elevers språkliga och kommunikativa förmåga.  

   Kursplanerna i Läroplanen visar målen för undervisningen i varje enskilt ämne och visar hur 

ett ämne kan bidra till att elever utvecklas enligt de kunskapsmål som anges. I kursplanen för 

ämnet svenska i årskurs 1-3 framkommer det att språket är ett kollektivt redskap för handling 

som sätts i arbete i våra egna projekt genom social interaktion. Undervisningen ska därför 

bidra till att elever ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro 

till sin språkförmåga och kan uttrycka sig till olika mottagare, i olika sammanhang och med 

olika syften. Jag har valt att studera de tre muntliga förmågor som står i kursplanens centrala 

innehåll i svenska för årskurs 1-3, vilka presenteras nedan: 
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Tala, lyssna och samtala 

 Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 

 Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika 

mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. 

 Berättande i olika kulturer, under olika tider och för olika syften. 

I slutet av årskurs tre ska eleverna kunna samtala om elevnära frågor och ämnen genom att 

ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. Vardagliga händelser ska berättas så 

att innehållet tydligt framgår, och eleven skall kunna ge och ta enkla muntliga instruktioner 

(Skolverket, 2011, s. 222ff). 

   Skolverket (2012) har gett ut ett material vid namn Nya språket lyfter! vilket vilar på 

forskning och är uppbyggd av observationer. Materialet är ett bedömningsstöd för lärare, vars 

syfte är att synliggöra och stödja elevers språkliga förmågor i enlighet med kursplanerna 

(Skolverket, 2012, s. 6). I kapitlet Talet är grunden! beskriver Skolverket att det råder 

skillnad i arbete med elevers muntliga förmåga i jämförelse med deras läs- och skrivförmåga:  

”likaväl som att läsundervisning måste fortsätta även när eleverna knäckt koden måste uppmärksamheten på 

elevernas kommunikativa, muntliga förmåga vara fortsatt stor. Det är engagemanget att delta i samtal, 

drivkraften att kunna uttrycka sin mening, glädjen att berätta, att leka med språket, att försöka förklara och själv 

förstå mer och mer som driver på utvecklingen” (Skolverket, 2012, s. 17).  

Vidare framhåller Skolverket (2012) hur arbete med det muntliga språket i skolan ger flera 

vinster: ”Läs- och berättarupplevelser liksom uppgifter som går ut på att lösa problem 

tillsammans ger många tillfällen både till spontana och strukturerade samtal” (Skolverket, 

2012, s. 17f). Talet och samtalet påstås även vara den fundamentala delen i elevens utveckling 

och lärande men ”Utvecklingen av den muntliga förmågan låter sig dock inte fångas på riktigt 

samma sätt som utvecklingen av förmågorna att läsa och skriva” (Skolverket, 2012, s. 18). 

Eftersom det talade språket är beroende av situation, mottagare, personlig trygghet och 

grupptillhörighet växlar elevers muntliga förmåga under skoltiden vilket kan leda till att 

elever tystnar och blir ”osynliga” (Skolverket, 2012, s. 18). Jag återkommer till tysta och 

osynliga elever i avsnitt 2.5 Talträning. Nu närmast följer ett avsnitt om den muntliga 

kommunikationen och dess verbala och ickeverbala signaler. 
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2.3 Muntlig kommunikation   

Vygotskijs tankar om språket som ett redskap för tanke och skapande, finns behandlad av 

Strömquist (1998) i boken Talarskolan. Där framkommer att språkutveckling sker i dialog 

med omgivningen, och att talad kommunikation skapar förutsättningar för att skriftlig 

kommunikation ska ta form (Strömquist, 1998 s. 11fff). Strömquist skriver: ”Så småningom 

lär vi oss att behärska – förstå och använda – ett allt formellare talspråk, en förutsättning för 

att vi skall kunna ta klivet över till skriftspråkets domäner, det vill säga lära oss läsa och 

skriva” (Strömquist, 1998, s. 12). Även Palmer (2010) anser att språk och muntlig 

kommunikation är en viktig resurs i lärandet. Elevens språkutveckling tar sin utgångspunkt i 

den muntliga kommunikationen, och agerar grundpelare till utveckling av andra språkliga 

förmågor, så som att läsa och skriva (Palmer, 2010, s. 10). Juhlin (2005) lyfter den muntliga 

kommunikationen som betydelsefull för utvecklingen: ”Låt kommunikationen runt omkring 

dig reflektera i ditt eget system, så startar en process, som aldrig behöver stanna upp och som 

ständigt ger dig nya och sköna dimensioner i mötet med andra människor” (Juhlin, 2005, s. 

16). Även Einarsson och Hultman (1984) påpekar att vårt talade språk är ett medel för 

kommunikation mellan individer inom en social grupp (Einarsson och Hultman, 1984, s. 74). 

2.3.1 Verbala och ickeverbala signaler 

”Jag vet att du tror att du förstår det du tyckte att jag sa, men jag är inte säker på att du inser 

att vad du hörde inte är det jag menade” (Backlund, 2006, s. 16).  

   I muntlig kommunikation människor emellan är verbala och ickeverbala signaler av 

betydelse. Vårt talade, verbala, språk står för de ord som utbyts i det sociala samspelet 

människor emellan. Linell (1982) skriver i boken Människans språk att det talade språket är 

en resurs för kommunikativa gärningar: ”Talarens handling består i att försöka kommunicera 

ett visst budskap, och lyssnarens handling består i att försöka komma underfund med vilket 

talarens budskap är” (Linell, 1982, s. 236). För att göra sig förstådd respektive förstå måste 

talare och lyssnare visa hänsyn till varandra (Linell, 1982, s. 255). Det verbala språket 

förstärks av det fysiska, ickeverbala, språket som med hjälp av kropp och varierande röstlägen 

(Einarsson och Hultman, 1984, s. 71), samt blickar och skratt (Linell, 1982, s. 21) förstärker 

möjligheten att mottagaren ska förstå och tillgodogöra sig talarens budskap i dess helhet. 

Verbal och ickeverbal kommunikation utvecklas i samspel med skolan, familjen och den 

sociala omgivningen (Backlund, 2006, s. 14, 34). Undervisningen i ämnet svenska för årskurs 

1-3 ska ge eleverna förutsättningar att träna sin förmåga att tala och lyssna delvis genom 

dramatiseringar, dialoger, intervjuer, redovisningar och samtal (Skolverket, 2011, s. 222). 
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Undervisningen ska också ge eleverna kunskap i och om ”Skillnader mellan tal- och 

skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk” (Skolverket, 

2011, s. 224). Konsten att lära sig utveckla de verbala och ickeverbala signalerna på ett sätt så 

att de stödjer varandra, förstärker möjligheten att kunna kommunicera i olika sammanhang, 

till olika mottagare och med olika syften (Skolverket, 2011, s. 222). Juhlin (2005) benämner 

denna förmåga Social kompetens (Juhlin, 2005, s. 117f).  

2.4 Muntlig kontra skriftlig kommunikation i klassrummet 

Synen på muntlig kontra skriftlig kommunikation har förändrats i svensk skolhistoria allt 

eftersom olika pedagogiska, politiska och sociala infallsvinklar har påverkat våra läroplaner. 

Linell (1982) skriver att inom skolans värld har konsten att kommunicera i skrift värdesatts 

högre än muntlig kommunikation. Ett motiv till att fokus ligger på skriftspråket kan ha sin 

grund i att ”Den skrivna texten är fristående från producenten på ett sätt som det talade 

meddelandet aldrig kan vara. Det ger användaren en möjlighet att distansera sig från 

innehållet på ett sätt som lyssnaren i en talsituation har svårt för” (Linell, 1982, s. 53). Ett 

annat skäl till att skriftspråket har haft högre status kan bero på att det av tradition har varit 

skolans roll att lära ut skriftspråket (Linell, 1982, s. 231). Dysthe (1996) skriver att en vanlig 

uppfattning om förhållandet mellan tal och skrift är att skriften är viktigare eller överlägsen 

talet. Talet lär vi oss spontant genom att uppfatta och härma vår omgivning, medan skriften 

kräver en mer strategisk inlärningsprocess (Dysthe, 1996, s. 79). Även Backlund (2006) 

hävdar att den skriftliga uttrycksformen har fått större utrymme i klassrummet än den talade 

formen. Men på senare tid har en svårighet i att tillägna sig kunskap via skrift infunnit sig. 

Människan har funnit andra vägar till kunskap så som samtal och muntliga framföranden 

(Backlund, 2006, s. 19). Eventuella samband mellan muntlig och skriftlig kommunikation 

studerar jag vidare härnäst.  

2.4.1 Samband mellan muntlig och skriftlig kommunikation 

Tal och skrift är viktiga på olika sätt i olika sammanhang, vilket kan göra det komplicerat att 

jämföra formerna i sig. Dysthe (1996) skriver: ”Om man betraktar socialt samspel som en 

viktig aspekt av såväl lärande som språkanvändning, kommer inte tyngden ensidigt att läggas 

på individuellt uppsatsskrivande, utan även innefatta former av skrivande som lämnar 

utrymme för kommunikation och samspel” (Dysthe, 1996, s. 85). Backlund (2006) betonar 

att: ”det vi gör i skrift för att framhäva ett enstaka ord, nämligen stryker under, kursiverar 

eller använder olika typsorter, kan vi i talet göra genom att betona, upprepa eller rama in ordet 
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med pauser” (Backlund, 2006, s. 142). Även Strömquist (1992) skildrar i boken Tal och 

samtal att undervisningen i skolan bör stödja förmågorna läsa, skriva och tala, och därmed ges 

lika stort utrymme för bästa tänkbara utveckling. Hon når följande slutsats: ”Vi ska inte 

antingen läsa eller skriva - eller tala - vi ska till exempel tala och läsa för att skriva och vice 

versa. Vi ska använda språket och beakta helheten” (Strömquist, 1992, s. 7). Retorik är en 

disciplin som uppfyller dessa krav som framställs av Dysthe, Backlund och Strömquist. I 

retoriken har man alltid uppmärksammat både muntlig och skriftlig kommunikation, vilket jag 

i nästa avsnitt studerar närmare. 

2.4.2 Retorik i undervisningen 

Retorik är en del av en tradition som sträcker sig tillbaka till antiken (Johannesson och Mral, 

2016). Lindqvist Grinde (2008) beskriver i boken Klassisk retorik för vår tid Aristoteles (född 

omkring 384 f.Kr.) definition av retorik: ”konsten att vad det än gäller finna det som är bäst 

ägnat att övertyga” (Lindqvist Grinde, 2008, s. 30). Aristoteles bruk av ordet ”konsten” avsåg 

inte litteratur, skulpturer och tavlor, utan snarare en förmåga som både kan studeras och läras 

ut. Retorik åsyftar läran bakom talandets konst och är ett effektivt analysinstrument som med 

dess tre grundstenar logos, pathos och ethos ger kunskap om språkets förutsättningar och 

villkor. Retorik är användbart i flera situationer, förslagsvis talad och skriven text (Lindqvist 

Grinde, 2008, s. 30ff). Föreställningen bakom begreppet logos är orden, de som är sagda för 

att bevisa talarens tanke eller åsikt genom talet (Hellspong, 2004, s. 50). Talaren vinner 

auktoritet hos åhörarna genom att med språket ge uttryck som förstärker kunnigheten i det hen 

talar om (Hellspong, 2011, s. 48). Utgångspunkten för pathos är att talaren måste visa 

förståelse för publikens känslor, och retoriken kan här betraktas som en teknik för att 

undersöka publikens attityder. Talaren bör både visa och skapa känslor hos åhörarna i syfte att 

övertyga dem om en viss ståndpunkt (Lindqvist Grinde, 2008, s. 80ff). Begreppet ”ethos 

betecknar alltså bara de strategier som talaren skapar och använder i det enskilda talet” 

(Lindqvist Grinde, 2008, s. 89). Ethos används kort och gott för att definiera en talares 

trovärdighet. Talaren ska i sin karaktär utstråla en förtrogenhet till sin publik, en person som 

är värd att lyssnas till (Lindqvist Grinde, 2008, s. 89).  

   Idag anses retorik inte lika relevant för läraryrket som pedagogik, men de pedagogiska 

kunskaperna kan kompletteras med kunskaper från den retoriska läran för att uttrycka sig 

förståeligt och på så sätt underlätta för lyssnarna (Kindeberg, 2011, s. 13f). Kindeberg anser 

även att lärarens mest användbara redskap är orden och rösten, och skriver: ”Den klassiska 

retorikens begrepp kan med andra ord hjälpa oss med att uppmärksamma den oupplösliga 
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relationen mellan det som sägs, vem som säger det och till vem det sägs i den konkreta 

undervisningssituationen” (Kindeberg, 2011, s. 22). Fortsättningsvis skriver hon: ”Den 

pedagogiska retoriska idén om den muntliga relationen är att den är öppen och social till sin 

karaktär, och att dess främsta kännetecken är att känslor ses som grundläggande för 

människans förutsättningar att lära av varandra” (Kindeberg, 2011, s. 87). Retoriken är den 

optimala vägen till att träna elevernas förmåga i både det talade och skrivna språket 

(Strömquist, 1998, s. 17). Läraren ska med retoriska verktyg hjälpa elever i att förbereda och 

framföra olika typer av kommunikation (Gunnarsson, 2012, s. 8). I nästa avsnitt ska jag titta 

närmare på en forskare som tillämpat ett retoriskt perspektiv. 

2.4.3 Modern forskning 

Cecilia Olsson Jers, lektor vid Malmö högskola och forskare med inriktning på muntlig och 

skriftlig framställning, disputerade år 2010 på avhandlingen Klassrummet som muntlig arena: 

att bygga och etablera ethos. Syftet med avhandlingen är att undersöka hur elever bygger och 

etablerar ethos och hur de utvecklar sin kommunikativa kompetens (s. 18). I ett års tid följde 

hon en gymnasieklass i framförallt svenskämnet, men även till viss del i geografi- och 

historieämnet (s. 72ff). Hon lyssnade och observerade elevernas muntliga framställningar, 

intervjuade dem om hur de upplevde sina egna insatser och följde konversationerna i 

korridorerna inför och efter lektionerna (s. 74-80, 157f).  

   Lärarens respons upplevdes av eleverna som innehållslös, allmän (s. 161fff, 170f) och 

ibland även som icke-utvecklande (s. 194). Olsson Jers (2010) anser att vägen fram till den 

muntliga praktiken sällan uppmärksammas. Eleverna i undersökningen säger sig uppleva en 

obalans mellan undervisning i muntlig och skriftlig framställning. Denna obalans har sin 

förklaring i att den retoriska arbetsprocessens kunskapsområden behandlas på olika sätt vid 

muntlig och skriftlig framställning. Eleverna efterfrågar inte träning i den muntliga 

framställningens praktik, de efterfrågar träning i förberedelsearbetet för att bli en bättre och 

säkrare talare i kommunikativa situationer. Respons i samband med skriftlig framställning är 

lättare då texten går fram och tillbaka mellan lärare och elev. Hon poängterar att talprocessen 

måsten bli lika synlig i klassrummet som skrivprocessen (s. 257ff, 264). Träning i den 

muntliga förmågan studerar jag närmare i avsnittet som följer härnäst. 
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2.5 Talträning 

Nyckeln till framgångsrik kommunikation kräver tid och tålamod men tyvärr förekommer 

träning i det talade språket sparsamt i undervisningen (Backlund, 2006, s. 153). Skolverket 

(2012) skriver att undervisning i muntlig kommunikation tar stor plats och kräver 

koncentration. Läraren måste vara lyhörd och observant på elevers muntliga utveckling: 

”elever som kanske tystnar, på elever som använder språket som maktmedel, på elever som 

stannar av i den kommunikativa utvecklingen eller på annat sätt hämmas i sin 

språkutveckling” (Skolverket, 2012, s. 17). Alla elever ska ges förutsättningar för att arbeta 

med språket i miljöer som är elevaktiverande och språkstimulerande. Förmågan att samtala 

innebär att eleven ska kunna framföra egna åsikter, lyssna, ställa frågor och ge kommentarer 

till det någon talar om. Vilket i sin tur innebär att eleven både utmanas och utvecklas som 

språkanvändare (Skolverket, 2012, s. 17f). 

   Siv Strömquist (1992) belägger att arbete med muntlig kommunikation kräver en 

systematisk arbetsgång innefattande återkommande inslag av tal och samtal i undervisningen. 

Eleverna ska i undervisningen utmanas att våga pröva och våga ta risker genom systematisk 

talträning. Systematisk talträning inleds i lekens värld så som berättarupplevelser, och följs åt 

av en kombination av trygghets- och improvisationsövningar (Strömquist, 1992, s. 37ffff, 47). 

Ärnström (2008) hävdar att en utvecklad samtalskompetens är avgörande för hur individen 

lyckas i framtiden utanför skolan. Vägen mot en god muntlig kommunikation tar form i 

berättandet och möjliggör för läraren att väva in traditionella genrer som folksagor, myter och 

sägner. Ärnström skriver: ”Berättandet är en bra utgångspunkt för att långsiktigt bygga upp en 

varmare, mer respektfylld och lyssnande stämning i klassen” (Ärnström, 2008, s. 189ffff). Det 

är även den form av muntlig framställning som vi tidigast kommer i kontakt med (Backlund, 

2006, s. 42).  

   För att den systematiska talträningen ska fortsätta i en gynnsam riktning eftersträvas 

progression vilket innebär att undervisningen inte bör stanna på lek- och 

improvisationsstadiet. En målinriktad kontinuerlig satsning på muntlig kommunikation i 

undervisningssammanhang bidrar till att elever utvecklar kommunikativ vana och 

kommunikativ kunskap. Elever som ska bli säkra talare behöver förutom talträning 

metakunskap, det vill säga redskap för att utveckla och finslipa strategier delvis gällande 

textbildning och framträdandeteknik så som goda råd, synpunkter, tips och strategier 

(Strömquist, 1998, s. 80ff, 98f). Utveckling av talspråk växer fram genom att gemensamt lösa 

situationer i grupp eller öka sin förståelse genom samtal, vilket är betydelsefullt för elevers 
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individuella lärande och utveckling. Ett centralt begrepp inom den sociokulturella teorin är 

den proximala utvecklingszonen. När eleven i samarbete med andra utför handlingar som går 

utöver vad hen tidigare kunnat har eleven tagit ytterligare ett steg ut i den proximala 

utvecklingszonen (Palmer, 2010, s. 91). I nästa avsnitt ska jag titta närmare på vilka 

förutsättningar som ställs på klassrumsmiljön i arbete med elevers muntliga förmåga.    

2.5.1 Klassrummet 

Vygotskij talade även om vikten av intersubjektiva rum som en grund för att språket ska 

resultera i lärande. Systematisk talträning ställer med andra ord även krav på klassrumsmiljön: 

”Talträningen får på intet sätt leda till att någon tappar självförtroendet och därmed hindras 

från en karriär i talarstolen” (Strömquist, 1998, s. 80). Backlund (2006) skriver: ”För att 

utveckla oss till goda talare måste vi också tillåta oss att misslyckas någon gång utan att vi för 

den skull behöver känna oss misslyckade” (Backlund, 2006, s. 146). Juhlin (2005) betonar att 

klassrummet bör utstråla en balans mellan samstämmighet och självständighet där 

motsättningar och olika uppfattningar verkar i en tillåtande omgivning (Juhlin, 2005, s. 112). 

Dysthe (1996) förespråkar det flerstämmiga klassrummet som menar att läraren kan skapa 

goda lärmiljöer genom att planera undervisningen för ett samspel mellan muntliga och 

skriftliga aktiviteter som präglas av delaktighet (Dysthe, 1996, s. 220fff). Delaktighet leder till 

reflektion och stödjer utvecklingen av förmågan att lyssna på andra och utveckla kunskap 

tillsammans med andra (Skolverket, 2012, s. 17). I nästa avsnitt studerar jag de faktorer som 

kan forma och påverka den muntliga kommunikationens utrymme i klassrummet.  

2.6 Utrymme för talspråk  

Våren 2013 blev Olsson Jers intervjuad av Lärarnas Nyheter där hennes avhandling 

Klassrummet som muntlig arena: att bygga och etablera ethos stod i fokus. I intervjun 

ifrågasätter Olsson Jers lärarutbildningarna i Sverige: ”Jag känner inte till en enda 

lärarutbildning som jobbar med hur man lyssnar på en muntlig argumentation efter teser, 

argument och stödargument till exempel”. Hon ser inte läroplanen som problemet däremot 

måste lärarkårens kunskaper i ämnet bli bättre. För att kunna analysera kommunikativa 

situationer i klassrummet och hjälpa eleverna att bli bättre ”måste en lärare få tid att sätta sig 

in i, och dessutom få träna på att ge eleverna ordentlig respons” (Goldberg, 2013).  

   Lärarens intresse och syn på kunskap och lärande påverkar och formar användningen av 

skrivande och samtal för att lära i klassrummet (Dysthe, 1996, s. 248). Backlund (2006) 

resonerar om hur lärare som inte har utbildning i kommunikation och framställning skall 
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kunna leda en undervisning i hur vi använder oss av talet. Hon når slutsatsen att det nästintill 

är omöjligt. Läraren måste ”ha kunskap om hur det går till att arrangera trygga och jämställda 

talsituationer och att behärska fler talstrategier än de som behövs för förmedlingen av det 

egna ämnet”. En lärare förväntas kunna informera, instruera, vara samtalsledare och där i 

fördela ordet, men även vara en god lyssnare (Backlund, 2006, s. 201f). Strömqvist (1992) 

hävdar att undervisning i tal och kurser i teoretisk- och praktisk retorik är något som borde 

ingå som en självklar del i utbildningssammanhang, framförallt lärarutbildningar på 

universitet (Strömqvist, 1992, s. 36). Kindeberg (2011) framför dock att retoriken, den 

muntliga relationen i undervisningen, har fallit i glömska på lärarutbildningarna då den har 

fått ge plats åt den dominerande didaktiken. Vilket är olyckligt eftersom kärnan i all 

skolledning och utbildning är att lära sig kommunicera (Kindeberg, 2011, s. 16, 27fff). 

   Idag är inte retorik ett obligatoriskt ämne i grundskolan men Skolverket (2012) betonar att 

eleverna ska ges förutsättning att träna den muntliga kommunikationen i skolans alla ämnen. 

Skolan bör integrera samtalsövning med läsning och skrivning för att de olika delarna ska 

kunna stödja varandra. Det underlättar för elever att utveckla ett språk som värdesätter de 

olika förmågorna lika högt och därmed främjar elevens totala utveckling både i och utanför 

skolans värld (Skolverket, 2012, s. 17f). Strömqvist (1992) skriver:  

”Om målet för arbetet med talandet och lyssnandet är att utbilda elever, talare, som med självförtroende i sitt 

talade språk är redo att ta till orda i olika sammanhang, då måste vi vara beredda att satsa på talet på ett medvetet 

och genomtänkt sätt. Det målet kan bara nås med insiktsfullt och noggrant planerad undervisning i muntlig 

framställning. Med andra ord, systematisk talträning går inte bara an, den är nödvändig!” (Strömqvist, 1992, s. 

58f).  
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3. Metod 

Med avsikt att öka min förståelse för hur olika individer uppfattar och tolkar sin sociala 

verklighet, föll mitt val på att utgå från en kvalitativ forskningsstrategi med tvärsnittsdesign. 

Utmärkande för tvärsnittsdesign är enligt Bryman (2011) kvalitativa intervjuer eller 

fokusgrupper vid ett bestämt tillfälle från mer än ett enda fall i syfte att upptäcka mönster och 

samband (Bryman, 2011, s. 64). Mitt syfte för examensarbetet är att undersöka vilken status 

den muntliga kommunikationen har i klassrummet. I min studie har jag därför valt att använda 

mig av intervjuer framför enkäter och observationer. Jag vill ha möjlighet att ställa 

följdfrågor, förklara otydliga frågor, och gå på djupet i hur lärare uppfattar och känner inför 

muntlig kommunikation, vilket en enkät enligt Kylén (1994) inte tillåter. Kylén uttalar sig 

även om observationer och skriver: ”Observationerna kommer närmast verkligheten men bara 

på ytan. De är också begränsade till ʼhär och nuʼ. Intervjun kommer ʼunder ytanʼ eftersom 

man kan fråga om relationer, känslor och tankar” (Kylén, 1994, s. 10). Valet att göra 

intervjuer anser jag leder till en bättre dialog med respondenterna vilket förhoppningsvis 

resulterar i att respondenterna blir mer avslappnade och ger mer detaljerade svar. 

3.1 Avgränsning, Urval och Bortfall   

Deltagare för intervjuundersökningen har avgränsats till lärare inom två län. Urvalet av 

intervjudeltagare har en lokal avgränsning på grund av praktiska skäl, vilket kan hämma 

resultatets generaliserbarhet (Denscombe, 2016, s. 265, 412f). Valet är dock medvetet, min 

avsikt med undersökningen är inte att generalisera till en population, utan till teori. Juni 2016 

är jag färdigutbildad grundskolelärare för årskurs förskoleklass till trean, av den anledningen 

föll mitt val i att intervjua verksamma lärare för dessa årskurser. I det första län jag kom i 

kontakt med presenterade jag informationsbrevet (se bilaga 1) muntligt för två lärare, följt av 

ett utskick via mejl med intervjuns frågeställningar (se bilaga 2). Jag kunde kort därpå boka in 

en tid för intervjuer. Rektorn på skolan kontaktades i efterhand via mejl innehållande 

informationsbrev och intervjufrågor. I det andra länet kontaktades fyra grundskolor via mejl 

innehållande informationsbrev och intervjufrågor. Följande svar kom nästföljande dag från en 

utav rektorerna: ”Hej! Jag vidarebefordrar din förfrågan till berörda lärare och ber dem svara 

dig om de har möjlighet att träffa dig”. Olyckligtvis fick jag inget svar. Jag undrar, 

prioriterades mitt mejl bort? Kan vägen från mig till rektor till lärare ha varit för lång? 

Bryman (2011) menar att bortfall kan bero på att de tillfrågade respondenterna inte varit 

tillgängliga eller att de helt enkelt inte velat delta i undersökningen (Bryman, 2011, s. 179). 



14 
 

Med ovanstående uttalande i beaktning kontaktade jag resterande tre läroanstalters rektorer 

via telefon i syfte att förstärka sannolikheten av att meddelandet levereras. Två rektorer 

återkom och inom kort hade jag bokat in fyra intervjuer. Den tredje rektorn gav inget besked 

alls och uteblev ur undersökningen. I nästföljande avsnitt beskriver jag mer ingående hur 

intervjuerna utfördes.  

3.2 Datainsamlingsmetod och Genomförande 

I syfte att belysa lärares attityder, åsikter och erfarenheter i detalj rekommenderar Denscombe 

(2016) intervjuer som en metod för datainsamling. Jag har använt mig av semistrukturerade 

intervjuer vilket innebär förutbestämda kategorier med öppna frågeställningar, samt utrymme 

för oplanerade följdfrågor för att så lite som möjligt styra respondenterna i deras svar. Med 

avsikt att stödja bearbetningsprocessen i senare skede har jag utgått från samma intervjufrågor 

(se bilaga 2) vid samtliga intervjuer för att säkerställa att jag undersöker samma fenomen hos 

respektive respondent. Medverkande i min undersökning är sex lärare från tre skolor, från två 

län. Intervjuerna genomfördes enskilt på respektive respondents skola i avsikt att lättare 

uppfatta deras uttalanden vid transkribering (Denscombe, 2016, s. 264fff). Även Palmér 

(2010) skriver att forskaren på så sätt enklare kan koncentrera sig på vad som sägs och hur 

hen vill följa upp det (Palmer, 2010, s. 176). I den inledande fasen gav samtliga respondenter 

mig klartecken i att spela in intervjuerna, de underrättades även om att inspelningarna efter 

transkribering kommer att raderas. Fördelen att spela in intervjuerna ökade oddsen för att inte 

förlora den data respondenterna delgav. Tidsåtgång för respektive intervju beräknades till ca 

30 minuter, utfallet kom att landa mellan 15 till 30 minuter. Intervjun inleddes med att jag 

presenterade mig själv och studiens syfte, därefter ställdes frågor om deltagares ålder, antal år 

som verksam lärare och undervisningsklass, då min intention var att dessa uppgifter eventuellt 

kunde spegla sig i respondenternas svar. När jag försäkrat mig om att de områden jag avsett 

att belysa var besvarade erhöll den intervjuade en möjlighet att både tillägga och korrigera 

intervjun (Denscombe, 2016, s. 276fff). Vid genomförandet av den första intervjun avbröts 

ljudinspelningen vilket resulterade i att frågorna 9, 10 och 11 gick förlorade. Respondenten 

upplystes om tillståndet och fick förfrågan om att besvara frågorna skriftligt, vilket hen 

accepterade. Dock finns det: ”markanta skillnader mellan hur människor uttrycker sig verbalt 

och hur de uttrycker sig i skrift” så som textspråk och förkortningar (Denscombe, 2016, s. 

284). Jag har tagit hänsyn till detta genom respondentvalidering, vilket framkommer i avsnitt 

3.4 Validitet och Reliabilitet. 
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3.3 Databearbetningsmetod  

Bearbetning av data innefattar en transkribering av datainsamlingen (Denscombe, 2016, s. 

384f). Intervjun och ljudinspelningen medför att jag har möjlighet att ta hänsyn till 

exempelvis kroppsspråk, tonläge och pauser. I skrivande stund har jag tillgång till det 

ljudinspelade materialet och skulle kunna återskapa intervjuerna för att ta med dessa delar, 

men så vitt jag kan bedöma är det inte relevant för det som redovisas. Jag har valt att 

transkribera för minnet genom att skriva ner respektive intervju i sin helhet, och därefter 

radera varje inspelning. En avidentifiering av respondenterna har genomförts genom att de är 

tilldelade fiktiva namn, vilket återfinns i kapitel 4. Resultat och Analys.  

   För att skapa mig en helhetsbild av samtliga respondenters svar har jag lyssnat och läst 

igenom intervjuerna flertalet gånger. Jag har varit selektiv med vad respondenterna uttalar 

genom att inta rollen som redaktör. En redaktör identifierar de centrala delarna av 

datainsamlingen och prioritera vissa delar framför andra (Denscombe, 2016, s. 407ff). 

Resultatredovisningen presenterar alltså inte alla svaren utan endast de som har varit relevanta 

för undersökningens utveckling. Svaren är komprimerade där långa uttalanden dras ihop till 

kortare formuleringar, men med en huvudinnebörd som bibehålls och förblir detsamma. I 

resultatet redovisas även flera citat för att tydligt visa vilken dialog som förts i mina 

intervjuer. Samtliga ljudinspelningar och utskrifter har säkerhetskopierats fortlöpande, och har 

identifierats med en unik kod i avsikt att enklare kunna navigera fram och tillbaka i 

datamaterialet och registrera signifikanta uttalanden (Denscombe, 2016, s. 384f).  

   I avsnitt 1.1 Syfte och frågeställningar presenteras det syfte och de frågeställningar jag i 

mitt examensarbete avser att undersöka. Utifrån frågeställningarna har jag utarbetat 

intervjufrågor (se bilaga 2) som förhoppningsvis ska ge svar på mina frågeställningar. 

Intervjufrågorna representerar underrubrikerna i nästföljande kapitel 4. Resultat och Analys 

som följs åt av respondenternas uttalanden. För att åstadkomma en så valid och reliabel 

undersökning som möjligt har jag följt några utav de rekommendationer Denscombe (2016) 

och Seale (1999) delger, vilka jag redogör jag för i kommande avsnitt.  

3.4 Validitet och Reliabilitet  

Analys av kvalitativ data faller in under två kriterier: validitet och reliabilitet. En 

undersökning är valid om den tillhandhåller information som, utifrån frågeställningen, är 

relevant, annars inte. Medan undersökningens reliabilitet avgör resultatets tillförlitlighet 

(Bryman, 2011, s. 49ff). I syfte att säkerhetsställa intervjufrågornas validitet innan utskick till 

rektorer skickade jag dem via mail till min handledare på Karlstads universitet. Handledaren 
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gav mig klartecken om att de tolkats på önskvärt sätt. Vid undersökningar gällande 

människors känslor, åsikter och erfarenheter, rekommenderar Denscombe (2016) 

respondentvalidering, vilket innebär att forskaren kan återvända till deltagarna för att 

kontrollera resultatets validitet. Respondenterna får: ”bekräfta att de synpunkter som 

uttrycktes under intervjun verkligen var det som avsågs och inte något som sades i ʼstundens 

hettaʼ” (Denscombe, 2016, s. 286). För att stärka validiteten valde jag att låta respektive 

respondent granska den sammanställda transkriberingen. Samtliga gav mig sitt godkännande. 

Som forskare måste jag därtill bedöma i vilken utsträckning respondenterna har kunskap i 

ämnet som efterfrågas, eller om respondenten: ”talar om något som han eller hon egentligen 

inte har någon kunskap om” (Denscombe, 2016, s. 286f). I enlighet med detta uttalande har 

jag valt att stärka validiteten genom att i informationsbrevet till rektor efterfråga verksamma 

lärare.  

   Potentialen för en annan forskare att upprepa forskningen och komma fram till identiska 

resultat är enligt Denscombe (2016) låg eftersom ”Tiden förändrar oundvikligen saker och 

ting, och möjligheten att samla ihop motsvarande människor med en liknande inramning i en 

social miljö som inte har förändrats är minst sagt liten” (Denscombe, 2016, s. 409f). 

Forskaren Seale (1999) framför i studien The Quality Of Qualitative Research att 

tillförlitligheten kan kontrolleras genom en tydlig redogörelse för metoder, analys, 

beslutsfattande och procedurer som med så mycket detaljer som möjligt visar läsaren de 

undersökningslinjer som leder fram till särskilda slutsatser (Seale, 1999, s. 157).  

   Tillförlitligheten i en intervju kan bli lidande då människor svarar som de tror att forskaren 

förväntar sig av dem, det vill säga infriar de förväntningar som de upplever att forskaren har 

(Denscombe, 2016, s. 271). För att minimera min inverkan på forskningsresultatet, samt 

främja en god atmosfär så att den intervjuade ger ärliga svar, har jag försökt vara neutral och 

tillmötesgående till det den intervjuade säger. Denscombe framhåller vidare: ”Forskaren är 

trots allt där för att lyssna och lära, inte för att predika” (Denscombe, 2016, s. 272). För att 

stärka reliabiliteten använde jag likadana frågeställningar vid samtliga intervjuer. Likartade 

svar uppenbarade sig vilket i enlighet med Denscombe (2016) indikerar en högre 

tillförlitlighet då svaret inte enbart härstammar från ett enskilt uttalande (Denscombe, 2016, s. 

287). I uppmaning att göra intervjun så produktiv som möjligt har jag, när det varit aktuellt, 

ställt följdfrågor för att reda ut oklarheter så som förkortningar eller otydliga formuleringar. 

Jag som intervjuare fick ett tydligare grepp om respondenternas uttalanden, vilket 

underlättade vid analys av datamaterialet. 
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3.5 Forskningsetiska principer 

Inför forskning och vetenskapliga undersökningar ska såväl kort- som långsiktiga följder 

beaktas. Ingen individ som deltar får under några omständigheter utsättas för fysisk eller 

psykisk skada, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Aspekter på 

skada kan innefatta hinder för personlig utveckling, stress och sämre självkänsla (Bryman, 

2011, s. 132). Individskyddskravet är ett grundläggande krav vid all forskning. Kravet 

konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5f).  

   I ett utskick av ett informationsbrev (se bilaga 1) har jag upplyst rektorer om att jag tar 

hänsyn till samtliga krav. Informationskravet får jag med genom att informera om 

undersökningens syfte, innehåll, att medverkan är frivillig och rätten att när som helst avbryta 

deltagandet utan påtryckning eller påverkan. Jag har informerat om var forskningsresultaten 

kommer att offentliggöras, att det kommer finnas en möjlighet att läsa arbetet vid intresse och 

att intervjufrågorna (se bilaga 2) skickas med som en bifogad fil (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

7). Samtyckeskravet får jag med genom att informera att deltagande är frivilligt och att de har 

själva rätten att bestämma över sin medverkan. Kravet kan ifrågasättas genom att den person 

som lämnar ut uppgifter kan behöva samtycke från exempelvis skolledning och berörd tredje 

part. I mitt fall rörde det sig om att finna potentiella deltagare och avsätta en tid för intervjuer 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9f). Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas identitet eller 

insamlat material säkerhetsställs, utomstående ska inte ha tillgång till informationen och 

därför bör all hantering av material som kan identifiera deltagaren avidentifieras. För att 

tillgodose vetenskapsrådets rekommendationer har jag avidentifierat samtliga lärare genom att 

tilldela dem fiktiva namn vid transkriberingen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12f). 

Nyttjandekravet har jag fått med genom att informera att de medverkandes bidragande 

material inte används för annat syfte än min forskning samt att eventuella ljudinspelningar 

kommer att raderas efter transkribering (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 
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4. Resultat och Analys 

I följande kapitel redovisas resultatet för de kvalitativa forskningsintervjuerna. Deltagare i 

min resultatredovisning är avidentifierade via fiktiva namn (se nedan). I avsnitt 1.1 Syfte och 

frågeställningar presenteras det syfte och de frågeställningar jag i mitt examensarbete avser 

att studera. Syftet med mitt examensarbete är som tidigare nämnt, att undersöka vilken status 

den muntliga kommunikationen har i klassrummet. Utifrån frågeställningarna har jag arbetat 

fram intervjufrågor (se bilaga 2) som förhoppningsvis ska ge svar på mina frågeställningar. 

För att göra framställningen av lärarnas uttalanden så överskådlig som möjlig presenteras 

lärarna genom att jag delger ålder och årskurs, vilket framgår i avsnitt 4.1 Undersökningens 

deltagare. Det avsnittet följs åt av en resultatredovisning. Jag har här valt att låta 

frågeställningarna utgöra resultatets huvudrubriker och intervjufrågorna utgöra resultatets 

underrubriker. Resultatredovisningen presenterar de svar som har varit relevanta för 

undersökningens utveckling. Svaren är komprimerade där långa uttalanden dras ihop till 

kortare formuleringar, men med en huvudinnebörd som bibehålls och förblir detsamma. Jag 

redogör även resultatet för intervjuundersökningen med utvalda citat från de svar som lärarna 

gav. Kapitlet avslutas med en sammanställning av lärarnas uttalanden, vilken går att ta del av i 

avsnitt 4.5 Sammanfattande analys. 

4.1 Undersökningens deltagare:  

Lärare A: 33 år som lärare, nu verksam i förskoleklass  

Lärare B: 10 månader som lärare, nu verksam i förskoleklass 

Lärare C: 5 år som lärare, nu verksam i årskurs 1 

Lärare D: 2 år som lärare, nu verksam i årskurs 1 och 4  

Lärare E: 6,5 år som lärare, nu verksam i årskurs 1  

Lärare F: 17 år som lärare, nu verksam i årskurs 1 till 3 

4.2 Vilken betydelse har den muntliga kommunikationen för elevers lärande och 

      utveckling?  

Hur skulle du definiera muntlig kommunikation?  

Lärarnas svar är ytterst lika, därför har jag valt att sammanfatta deras uttalanden i ett 

gemensamt stycke. Samtliga lärare anser att muntlig kommunikation innefattar en förmåga att 

uttrycka sig verbalt. Majoriteten av lärarna påpekade även att det är ett utbyte som sker 

verbalt mellan två eller flera individer. Det vi säger vill vi ha bekräftat, mottagaren behöver 
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kunna ta in och förstå det talaren säger. Lärarna var även eniga om att muntlig 

kommunikation i klassrummet förutsätter att eleven vill och vågar tala.  

Hur viktig anser du att den kommunikativa förmågan är för elevers lärande? 

Samtliga lärare beskriver att den muntliga förmågan är jätteviktig och framförallt stärkande 

för elevers lärande. De framhöll dessutom att det är ett arbete som måste ta fart i ung ålder, 

avdramatiseras för att undvika talängslan och fortlöpa genom alla år i skolan för att det ska bli 

ett naturligt inslag i undervisningen. Lärare A, E och F tillägger även att den är avgörande 

och rent av grundläggande för all form av kommunikation.  

   Lärare A: ”Jag ser den som mer viktig i förskoleklassen eftersom elever i den åldern inte 

skriver i den utsträckningen och tar därför större plats i undervisningen än det nedskrivna. 

   Lärare B: ”När dagen väl är inne och man ska bli bedömd ska det inte vara ett jobbigt 

moment att tala högt.” 

   Lärare C: ”Målet är ju som sagt att eleverna ska våga uttrycka sig och stå för sin sak, men 

dessvärre är det ett arbete som jag tycker är svårt att få till i klassrummet. Nu är det bara 

smågrejer.” 

   Lärare D: ”Med den muntliga förmågan stärker vi våra elever, men det förutsätter även att 

vi pedagoger skapar ett tryggt klassrumsklimat där elever känner en lust att lära.” 

   Lärare E: ”Jag kan dock känna att den muntliga kommunikationen tyvärr står sekundärt mot 

skrivningen, vilket kan vara en trygghetsfaktor för ofta säger man ju läs- och 

skrivundervisning, men man glömmer ofta bort att tala är ju en jättestor del i 

svenskundervisningen.” 

   Lärare F: ”Ja eller varför inte införa den som ett eget ämne! Jag tror att ett tryggt 

klassrumsklimat ger en bra muntlig kommunikation på samma sätt som arbete med muntlig 

kommunikation ger ett tryggt klassrumsklimat. Det handlar inte om att säga rätt eller fel 

eftersom målet är att eleverna ska våga prata.”  

Vilka vinster kan du se med att verkställa arbete med muntlig kommunikation i klassrummet? 

Både Lärare A, C och D lyfte att som pedagog är det viktigt att man är genuint intresserad av 

vad eleverna säger, förslagsvis genom att ställa en följdfråga och sätta sig in i det som framgår 

för att lättare fånga deras intresse och uppmärksamhet. Lärare A och B lyfter även in rädslan 

för att göra fel, det kan för många elever vara jobbigt att tala så därför brukar båda, ofta och 

medvetet, göra fel för att visa att det inte är farligt. Lärare A hävdar även att den lyhördhet 

läraren uppvisar kan medföra en förståelse för elevers välmående.  

   Samtliga lärare svarade att ett tillåtande klassrum är viktigt för elevernas utveckling, vilket 
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byggs upp genom att skapa trygghet. Med stöd och hjälp från varandra är möjligheten god för 

alla elever att utvecklas. Flera av lärarna lyfter fram läraren som elevernas språkliga förebild, 

de återkom till att eleverna ska våga ta för sig och våga tala, och att ingen ska skratta om man 

gör fel. Alla måste respektera alla för att det ska bli en så bra kommunikation som möjligt och 

bli en naturlig del i undervisningen.   

   Lärare D: ”Det är en vinst att kunna använda kommunikationen på… ja, ett fint sätt skulle 

jag säga. Oavsett situation, allt från rasten till inne i klassrummet.” 

   Lärare E såg även en vinst i att ”Kommunikationens uttrycksformer bygger på varandra, 

man lär på olika sätt, vissa kanske lär sig av den muntliga och andra av den skriftliga, därför 

måste eleverna ges möjlighet och tillgång till den muntliga lika mycket som den skriftliga”.  

   Lärare F: ”Det bidrar också till delaktighet i lärandet och insikt i sitt egna och andras 

lärande.” 

4.3 Hur motiverar lärare sina arbetsmetoder kring muntlig kommunikation? Finner de 

svårigheter? 

I denna del undersöker jag hur lärare arbetar med muntlighet i sina klassrum. Jag frågade 

lärarna: Hur och i vilken utsträckning förekommer arbete med muntlig kommunikation i 

klassrummet?  

Av lärarnas svar framkommer det att alla arbetar med muntlig kommunikation dagligen. 

Lärarna förespråkar en progression i arbetet och på rätt nivå. Genom att läraren arbetar 

progressivt blir det meningsfullt och eleverna utvecklar en förståelse och det faller naturligt. 

De beskriver även att det är ett arbete som tar form i interaktion med andra elever och med 

stöd av läraren. I val av metoder skiljer sig lärarnas svar, vilket går att utläsa nedan.  

   Lärare A berättade att eleverna vid höstterminens start får samtala i ring genom att prata till 

ett gosedjur. Det positiva med denna övning är att resterande klasskamrater fokuserar på 

gosedjuret och inte mot personen som talar, vilket framförallt underlättar för blyga elever. 

Eleverna ska våga tala och därför riktas ingen uppmärksamhet mot vad som sägs. Vidare 

beskrev hen hur de har infört visa-stund, vilket innebär att varje elev får förbereda en 

presentation om en sak hemma för att sedan framföra i skolan. Klasskamraternas uppgift är att 

lyssna på den som talar för att sedan ställa frågor. Lärare A upplever även att elever har ett 

mer orent tal idag mot vad de hade för 20 år sedan, eleverna pratar och diskuterar mindre. 

”Jag undrar ibland om föräldrar lägger tid på att samtala med sina barn, eller om det 

prioriteras bort då alla är upptagna med sitt.”  

   Lärare B svarade att eleverna arbetar med sagor, delvis i form av att eleverna målar bilder 
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som de därefter berättar för kompisen, eleverna får även diskutera i så väl stora som små 

grupper, och de får presentera en personlig sak under visa-stund. Målet är att få med alla 

elever, framförallt de tysta som många gånger har ett svar men som väljer att inte svara. Hen 

har därför infört namnstickor som hen slumpmässigt drar, vilket medför att alla elever, 

inklusive de som inte räcker upp handen, får svara. 

   Lärare C: ”När tillfälle ges så tar man det, förutom det där vanliga som handuppräckning, 

sjunga, hänga gubbe eller berätta vad man gjort. Jag tror inte ens att eleverna tänker på att de 

övar ibland.”  

   Lärare D försöker ta vara på de små stunderna, allt ifrån att eleverna får presentera dagens 

datum till att diskutera i grupp. ”Känslan av att få vara med i samtal är stärkande, till och med 

de allra tystaste eleverna räcker tillslut upp handen och vill prata.”  

   Lärare E ansåg att möjligheten att träna den muntliga förmågan alltid ska finnas tillgänglig. 

Ett tryggt klassrumsklimat utmärks av att det är okej att säga fel eller komma av sig. Arbetet i 

hens klass inkluderar delvis övningar där eleverna uppmanas till att skriva och läsa berättelser 

för varandra, intervjua varandra i par och visa-stund. Målet är att utveckla ett resonerande 

bland eleverna genom att de ställer frågor till varandra. ”Berättandet ska komma från dem 

själva, att de känner att de äger det.” 

   Lärare F låter eleverna vara sina egna lärande resurser genom att exempelvis ta 

morgonsamlingen, läsa läsläxan, och planera och presentera en lektion i veckan med henne 

som stöd. Hen talade om EPA, ett arbetssätt där en diskussion gynnas genom att förankra 

kunskap i tre olika steg: enskilt, par och alla. I klassrummet tar EPA form i arbete med sagor, 

grupp- och enskilda redovisningar, och högläsning. Eleverna får även ge varandra bedömning, 

så som positiv återkoppling och respons. Kommunikation via olika medier förekommer i 

undervisningen, främst filmskapande med fokus på att utveckla den muntliga förmågan 

genom att eleverna får reflektera över sin film. Det finns inget utrymme att inte kommunicera. 

Vilka svårigheter kan du se med att verkställa arbete med muntlig kommunikation i 

klassrummet? 

Lärare A, B och C uttryckte att tiden kan innebära en svårighet i arbete med muntlig 

kommunikation. Lärare B ansåg att den tid som idag ges är bra, men att det säkert kan ges 

mer tid. Hen menade att det finns så mycket som ska hinnas med i undervisningen vilket gör 

att arbetet inte riktigt släpps in. Dessutom kan det vara påfrestande för många elever att tala, 

hen säger: ”Hur nyttigt är det att tvinga elever att ställa sig upp och prata när det är det värsta 

dem vet?” Hen återkommer till att det är upp till läraren att finna rätt metoder för att 
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förebygga att detta uppstår. Enligt Lärare A är den andel tid en lärare väljer att lägga på arbete 

med elevers muntliga förmåga, en prioriteringsfråga. Arbetet kan även försvåras beroende på 

hur stor grupp man har. För stort antal elever i gruppen kan medföra att eleverna får svårt att 

koncentrera sig, de lyssnar inte på varandra, tappar fokus och ”drömmer sig bort”. Lärare C 

känner av en tidsbrist för att arbeta med riktade uppgifter för muntlig kommunikation. Hen 

uttrycker sig: ”Snart kommer även de nationella proven och man ska öva på vissa specifika 

saker vilket innebär nervositet på ett annat sätt, och att få till den tiden i vanlig undervisning 

tycker jag är svårt.” 

   Lärare E uttryckte en svårighet i att den träning som sker idag är spontana och 

återkommande övningar. Hen saknar tips för hur hen kan använda den muntliga 

kommunikationen mer så som färdiga övningar. ”Men i höst står läslyftet inplanerat och 

enligt vad som går att utläsa på nätet så kommer muntliga övningar tas upp, så som bokprat. 

Förhoppningsvis ger det mig mer kött på benen för hur jag kan arbeta med den muntliga 

förmågan, för som det ser ut nu är det lätt att falla tillbaka i gamla spår.”  

   Lärare D och F fann en svårighet i att få elever att vilja prata och göra sin röst hörd. En 

fälla i arbetet, enligt Lärare D är att det alltid finns en skara elever som räcker upp handen 

först för att få svara, vilket kan göra att resterande elever slinker emellan. Därför bekräftar hen 

de elever som räcker upp handen för att ge resterande elever mer betänketid, och oftast räcker 

fler elever upp handen med ett svar. En lärare måste våga utmana, pusha och stötta eleverna, 

kanske till och med föra deras talan, så som: ”Det du sa nu var bra, får jag säga det för 

klassen?” eller ”Det du sa nu var bra, du kan väl säga det du sa till mig, för de andra med?”. 

Även Lärare F arbetar för att undvika att tysta elever slinker emellan, delvis genom att 

möjliggöra flera tillfällen under dagen för att alla ska få chansen till att prata. Lämpliga 

metoder måste utformas där eleverna sätts i en situation, inte utsatt, men där de sporras till att 

våga. ”För oavsett om deras svar är rätt eller fel måste de veta att deras svar i sin tur kan 

generera till ett nytt sätt att tänka. Handuppräckning kanske inte är det mest optimala för alla 

elever att öva på sin muntliga förmåga, namnstickor eller varför inte en arbetsgång med en 

inplanerad kommunikationsstund!”  

4.4 Vilken inställning har lärare till arbete med elevers muntliga och skriftliga 

språkförmåga?  

Enligt Skolverket är talspråksundervisning styvmoderligt belagd i skolans undervisning i 

jämförelse med skriftlig kommunikation, är detta en uppfattning även du delar? 

Vare sig Lärare A, B, D eller F ansåg att det läggs mer vikt på den skriftliga 
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kommunikationen i jämförelse med den muntliga kommunikationen i klassrummet, vilket 

framgår nedan.  

   Både Lärare A och B svarade att de lägger större vikt vid den muntliga kommunikationen i 

jämförelse med den skriftliga kommunikationen, just för att eleverna i den åldern inte skriver i 

den utsträckningen än. Att arbeta upp en god muntlig kommunikativ förmåga är därför ytterst 

viktigt. Lärare B tryckte även på att det är viktigt att arbetet fortsätter i hemmet för att eleven 

ska ges goda förutsättningar till att utveckla sin muntliga förmåga. 

   Lärare D hade inte lagt märke till denna uppdelning, utan ansåg att den muntliga och 

skriftliga förmågan varvades lika mycket. Lärare F betonade att den uppdelning Skolverket 

säger sig ha, var mer aktuell förr. I dagens läge är det mer jämnt fördelat menar hen, med 

anledning av att lärare idag kan göra fler anpassningar så som förändringar i sätt att se på 

elevers lärande och metoder för att få barn upplysta. ”Lärare kan använda den muntliga 

kommunikationen om någon har svårt att skriva, den är lika mycket värd om uppgiftens 

innehåll är rätt, det viktiga är att man som elev har förstått uppgiften.”  

   Både Lärare C och E bekräftar att talspråksundervisning är styvmoderligt belagd i skolan. 

Lärare C svarar: ”Jag lägger mer vikt vid det skriftliga, särskilt nu med de minsta då är det 

mycket skriva. I alla fall sådant som är tänkt till undervisning så, jag planerar ju inte några 

lektioner att ´nu ska vi bara öva muntlig undervisning´, utan den är mer en bonus tycker jag 

att det blir”. Lärare E berättade att det redan under hens skolgång var mer fokus på att läsa 

och skriva i svenskaundervisningen. ”Men jag känner att det är på väg åt rätt håll nu. Jag 

försöker till exempel vara noggrann med att allt eleverna skriver om ska de läsa upp för 

varandra eller helklass så att de vet att det som skrivs har en mottagare.” 

Vilken inställning har du till arbete med muntlig kommunikation i jämförelse med skriftlig 

kommunikation? Finns där något samband? 

Lärare A beskrev att hen lägger större vikt vid den muntliga förmågan nu i förskoleklass, den 

skriftliga får komma i efterhand. Eleverna arbetar med uppgifter lämpade efter deras ålder, 

och där är den skriftliga kommunikationen än så länge inte lika aktuell.  

   Lärare B och C ser till sin egen skolgång och båda anser att muntlig kommunikation har 

varit ett jobbigt moment. Lärare B förklarar: ”Om jag själv hade fått önska utifrån min tid i 

skolan, hade jag önskat en mer kontinuerlig träning. Inte två gånger per läsår, för det är inte 

naturligt […] det blir ett påfrestande moment som ska tränas inför det tillfället och inget mer.” 

Arbetet är betydelsefullt i den utsträckningen att eleverna längre fram i livet i olika 

sammanhang och för olika mottagare, oavsett antal, måste ha god kunskap i den muntliga 
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förmågan. Lärare C förklarar: ”I klassen har jag därför infört textsamtal, så som att vi först 

läser och sedan reflekterar om handlingen och diskuterar svåra ord.”  

   Lärare D menar likt B, att eleverna måste kunna uttrycka sig för olika mottagare, i olika 

sammanhang och för skilda syften, oavsett muntlig eller skriftlig kommunikation. ”Det kan 

vara allt ifrån att man skriver på en Ipad till att någon knackar dig på ryggen - en god 

kommunikativ förmåga ska alltid finnas tillgänglig. Dessutom tror jag att den röda tråden är 

viktig, att man som lärare vid överlämning till högre årskurser, förklarar hur man har jobbat. 

Den är alltså viktig mellan oss lärare också.”  

   Lärare E: ”Utgår man som lärare enbart från en uttrycksförmåga, så som skrift, går vi miste 

om så många av elevernas kunskaper.” Allt måste inte dokumenteras i kommunikation, det 

finns andra vägar som kan ligga eleverna mer i fatet än skrift, så som att visa vad de kan 

muntligt. Rent kunskaps och inlärningsmässigt ser Lärare E gärna att den muntliga 

kommunikationen tar större plats i undervisningen. I klassen arbetar de efter modellen 

elevaktiva utvecklingssamtal, vilket innebär att eleverna får ta ett personligt ansvar för sin 

inlärning genom att hålla i utvecklingssamtalet. Förberedelsearbetet har inkluderat mini-

möten genom att eleverna har fördelat rollen som lärare, föräldrar och elev emellan varandra. 

Hen talar också för att använda kommunikation digitalt, och föreslår poddradio. Poddradio 

inbegriper arbete där eleverna uppmanas att spela in korta radioavsnitt. Med stöd av läraren 

och i interaktion med andra klasskamrater i små grupper arbetas det fram ett innehåll och 

stödord.  

   Lärare F anser att den muntliga och skriftliga förmågan i grund och botten väger lika, inget 

behöver utesluta det andra, det ska gå hand i hand. Vill eleven inte skriva låt hen ta det 

muntligt och vice versa. Men beroende på årskurs läggs arbetet upp olika: ”När jag får elever i 

ettan vill jag förankra ett gott klassrum och därför arbetar jag målinriktat med det. Jag lägger 

fokus på att eleverna får uttrycka sina värderingar, vad de står för och på så vis bygga upp 

självkänsla och självförtroende. Vi måste lyfta den muntliga förmågan mer för att det ska falla 

naturligt i högre åldrar.” 

Kan du se förändringar i ditt arbete med muntlig kommunikation i klassrummet avseende 

över tid? 

Samtliga lärare ser förändringar i sitt arbete, stora som små, vilket framkommer nedan. 

   Lärare A betonar att arbetet med ASL – Att skriva sig till läsning har bidragit till en helt 

annan dialog mellan eleverna genom att de stödjer varandra i arbetet. ASL är en strategi 

utarbetad av Arne Trageton och innefattar språklekar och motorikövningar. Eleverna 
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diskuterar innehåll i berättelser, stavning och ljudning. Texter skrivs i par på dator genom att 

en elev berättar och den andra skriver det som berättas. Läraren samtalar med eleverna när 

texten är klar och ´översätter´ texten så att det blir en korrekt text att jämföras med. Detta 

kallas för spökskrift.  

   Lärare B kunde se att fler elever med tiden blommar ut och vågar ställa sig upp och prata. 

”Vi får inte glömma föräldrarna i detta läge, föräldrar kan vara väldigt inställda på det du 

lämnar ifrån dig skriftligt i papper är mer värt än det man presenterat muntligt. Påvisa och 

synliggör att bedömningen även är muntlig.”  

   Lärare C berättade hur hens undervisning tidigare år har präglats av ett mer estetiskt 

perspektiv, hen har haft möjlighet att prioritera praktiskt arbete framför klassiska böcker. 

Nuvarande klass är i behov av strikta ramar. Första tiden var morgonsamlingarna ett 

orosmoment då den rent tidsmässigt inte fick dra ut på tiden allt för mycket för då tappade 

halva klassen fokus. ”Idag är förutsättningarna bättre, möjligheten att lämna plats åt den 

muntliga kommunikationen så som diskussioner blir större och större.” 

   Både Lärare D och F berättade att de alltid har försökt ta vara på elevers muntliga 

kommunikation och arbetat med det medvetet. Lärare F svarade: ”Jag kan väl även se en 

förändring i att arbete med muntlig kommunikation förekommer i allt större utsträckning, 

delvis genom att eleverna numera ger återkoppling till varandra, samt uppmanas till 

diskussion och reflektion.”  

   Lärare E berättar att från start förekom arbete med elevers muntliga förmåga i relativt liten 

utsträckning, men genom åren som lärare innehar hen mer kompetens och trygghet vilket 

medför att det förekommer allt oftare. Som lärare reflekterar man över sin undervisning, vad 

man kan förbättra eller förändra. ”Jag ser även att arbete med muntlig kommunikation är mer 

betydelsefull idag mot förr. Barn sitter inne och chattar på datorn och det för med sig att det 

muntliga minskar. Får eleverna inte arbeta med den muntliga förmågan i skolan heller tror jag 

att det är lätt att vi kan få ett bristfälligt språk när det gäller den muntliga biten. Det finns 

inget som säger att man inte kan göra det i något ämne, utan det är vi själva som sätter 

ramarna.”  

Avslutningsvis efterfrågade jag i intervjuundersökningen: Vart vänder du dig när du vill ha 

mer kunskap om arbete med den muntliga kommunikationen?  

Utmärkande i alla lärares svar är Skolverket och internet i alla dess former, så som bloggar 

och Facebook grupper, men den främsta vägen till ny inspiration var det kollegiala lärandet. 

Kollegialt lärande på olika nivåer, vilket blir tydligt i uttalanden av Lärare B och E nedan. 
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   Lärare B: ”Man kan även höra med kollegor i mellanstadiet, för att se om det brister och i 

så fall vart det brister, och vad vi då kan göra i de tidigare åldrarna för att förebygga.”  

   Lärare E: ”Jag är inte rädd för att fråga kollegor, de är superkompetenta så det drar jag mig 

aldrig för. Man ger varandra idéer och tips.” 

4.5 Sammanfattande analys  

Det är påfallande att lärarna har goda intentioner med muntlig kommunikation. Resultaten 

visar att lärarna är medvetna om att kommunikation leder till lärande och att de strävar mot att 

skapa kommunikativa lärandetillfällen i undervisningen. De tycks uppfatta muntlig 

kommunikation som att prata, och det är ju en del av det. Lärare D och B framhåller också 

vikten av att kunna tala till olika mottagare och i olika situationer. Däremot upplever jag att 

ingen tycks säga något alls om på vilket vis muntlig kommunikation skiljer sig från skriftlig 

kommunikation. Den första tanken som slog mig var att det kanske beror på frågornas 

utformning, men å andra sidan har jag några frågor som inbjuder till att beskriva den 

principiella skillnaden mellan muntlig och skriftlig kommunikation, som ingen tycks ta till 

sig, så det kan inte helt bero på frågorna. 

   Samtliga lärare beskriver att arbete med muntlig kommunikation måste ta fart i ung ålder, 

avdramatiseras för att undvika talängslan och fortlöpa progressivt genom alla år i skolan för 

att det ska bli ett naturligt inslag i undervisningen. Arbetet de talar för inkluderar varierande 

metoder, så som enskilda redovisningar och redovisningar i grupp, samt berättelsearbete. Med 

stöd och hjälp från så väl klasskompisar som läraren själv, är möjligheten god för alla elever 

att utvecklas. Utmärkande för alla lärares uttalanden är att de trycker på att ett tillåtande 

klassrum skapar förutsättningar för den muntliga kommunikationen att ta form. De finner ett 

starkt samband mellan elevers muntliga och skriftliga kommunikation, dock skiljer sig deras 

syn åt gällande muntlig och skriftlig kommunikation, Lärare A och B prioriterar arbete med 

elevers muntliga förmåga mer i förskoleklass eftersom läs- och skrivförståelse inte 

förekommer i den utsträckningen i de yngre åldrarna, Lärare F och D beskriver att de lägger 

lika mycket vikt på de båda förmågorna, till skillnad mot Lärare C och E som anser att mer 

vikt läggs på den skriftliga kommunikationen, trots att de medvetet försöker väga upp den 

muntliga.  
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5. Diskussion  

Hypotesen för detta arbete är att talspråksundervisning är underordnad läs- och 

skrivundervisning, vilket bekräftas av Skolverket 2012. För att pröva denna hypotes har mitt 

examensarbete därför sökt undersöka vilken status den muntliga kommunikationen har i 

dagens klassrum. Frågeställningar formulerades i förhoppning om att de skulle ge indikation 

om huruvida hypotesen bekräftas av verksamma lärare. Jag har utgått ifrån en kvalitativ 

undersökningsmetod med semistrukturerade intervjuer med sex verksamma lärare inom 

grundskolans lägre åldrar. Jag har haft möjlighet att fråga dem hur de betraktar muntlig 

kommunikation, hur de ser på sitt arbete med att utveckla och stärka det muntliga språket hos 

eleverna, samt vilken inställning de har till muntlig och skriftlig kommunikation.  

5.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt företräder studiens tre frågeställningar resultatdiskussionens underrubriker. Min 

intention är att det förhoppningsvis ger en adekvat och distinkt diskussion. Undersökningens 

resultat diskuteras och sätts i ett bredare sammanhang i förhållande till min teoretiska 

utgångspunkt och tidigare forskning.  

5.1.1 Vilken betydelse har den muntliga kommunikationen för elevers lärande och 

utveckling?  

Den teoretiska utgångspunkt mitt arbete vilar på är sociokulturell, vilken belyser att den talade 

kommunikationen är det viktigaste redskapet i skolans verksamhet (Vygotskij, 1934/ 1999, s. 

38). Vygotskij, filosof och pedagog från Ryssland, förespråkade den sociokulturella teorin 

och anser att arbete med elevers talade språk tar form i social interaktion med andra 

människor, och stöds i samarbete med klasskamrater och lärare.    

   I avsnitt 2.4.2 Retorik i undervisningen redogör jag för retorik, vilken åsyftar läran bakom 

talandets konst. Vetskap om retorikens plats i dagens läroplan resulterade i att jag i samband 

med mina intervjuer valde att inte ställa en fråga om, och i så fall hur, lärarna införlivar arbete 

med retorik i undervisningen. Huruvida resultatet hade artat sig annorlunda om jag hade 

efterfrågat lärares nyttjande av retorik i undervisningen, är svårt att säga. Jag hade eventuellt 

erhållit desto fler perspektiv, tankar och åsikter, dock ansåg jag det inte vara väsentligt att 

involvera denna form av frågor. Idag är inte retorik ett obligatoriskt ämne i grundskolan, dock 

är det tydligt att retoriken har satt sina spår i dagens styrdokument. Läroplanen är, som 

tidigare nämnt, det styrdokument som står lärare till förfogande i planering av undervisning 

(Trageton, 2014, s. 18) och inbegriper retoriska färdigheter som eleven ska ges förutsättningar 

till att utveckla, så som sitt tal- och skriftspråk. Eleven ska kunna uttrycka känslor, tankar, 
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åsikter, och behärska lyssnandets konst, i syfte att göra sig förstådd respektive förstå 

(Skolverket, 2011, s. 222ff), vilket är utmärkande för retorik. 

   Inledningsvis i intervjuundersökningen efterfrågade jag lärares definition av muntlig 

kommunikation. Min avsikt med att låta lärarna definiera begreppet muntlig kommunikation 

var ett självklart val för mig, delvis för att få en god uppfattning om vad de anser att begreppet 

betyder samt hur detta påverkar lärarnas förhållningssätt till arbete med elevers muntliga 

förmåga i undervisning. Samtliga lärare ansåg att muntlig kommunikation innefattar en 

förmåga att uttrycka sig verbalt. För att uppnå önskad effekt måste talaren ha ett 

mottagarperspektiv, så som läraren själv eller klasskompisarna. Mottagarnas uppgift är att 

lyssna och ta till sig det talaren säger. Effektiv kommunikation utmärks genom att 

mottagarens reaktion motsvarar talarens syfte och underlättas av återkoppling. Lärarnas 

definition bekräftar den definition av muntlig kommunikation jag via litteraturen presenterat, 

framförallt av Linell (1982, s. 21, 255), Einarsson och Hultman (1984, s. 71), Lindqvist 

Grinde (2008, s. 80ff) och Skolverket (2012, s. 17f). 

   Den bild jag har fått av lärarnas uttalanden i min intervjuundersökning är att läraren har en 

väsentlig roll för den muntliga kommunikationens karaktär. Hur mycket eller hur lite en lärare 

väljer att införliva arbete med elevers muntliga förmåga är betydelsefullt för det resultat man 

vill uppnå. Lärarens syn påverkar hur undervisningen struktureras och organiseras, vilket 

framförallt Lärare A och E betonade. Lärare A framhöll att arbete med muntlig 

kommunikation är en prioriteringsfråga. Hen menade att det är upp till läraren själv att 

bestämma hur stor del av undervisningen som ska ges åt att träna den muntliga förmågan. 

Lärare E berättade att hen genom åren blir mer och mer säker i rollen som lärare, vilket har 

bidragit till att hen vågar ta in den muntliga kommunikationen mer och mer i undervisningen. 

Dysthe (1996) bekräftar lärarnas uttalande då hon menar att lärarens intresse och syn på 

kunskap och lärande, påverkar och formar användningen av skrivande och samtal för att lära i 

klassrummet (Dysthe, 1996, s. 248). 

   En god muntlig förmåga anser lärarna är viktigt för att kunna kommunicera i olika 

sammanhang, till olika mottagare och med olika syften i både nutid som i framtid. Lärare A, 

E och F tillägger även att den muntliga kommunikationen är avgörande för all 

kommunikation. Detta är något som Palmer (2010, s. 10) och Strömquist (1998) lyfter fram, 

Strömquist skriver: ”Så småningom lär vi oss att behärska – förstå och använda – ett allt 

formellare talspråk, en förutsättning för att vi skall kunna ta klivet över till skriftspråkets 

domäner, det vill säga lära oss läsa och skriva” (Strömquist, 1998, s. 12).  

   På vilka grunder tar arbete med muntlig kommunikation sin början? I min undersökning 
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framför var och en att arbetet bör ta fart i ung ålder, avdramatiseras för att undvika talängslan 

och fortlöpa genom alla år i skolan med avsikt att det ska bli ett naturligt inslag i 

undervisningen. Utmärkande för samtliga intervjuer och även enligt mig det mest 

återkommande samtalsämnet för i stort sett alla frågor, landade i att ett tryggt klassrumsklimat 

gynnar så väl kunskapsinlärning som individuell utveckling. Intervjuundersökningen visar att 

lärarna strävar efter att skapa en respektfylld miljö där elever både vill och vågar tala, vilket 

blir tydligt i citatet nedan:  

”Jag tror att ett tryggt klassrumsklimat ger en bra muntlig kommunikation på samma sätt som 

arbete med muntlig kommunikation ger ett tryggt klassrumsklimat. Det handlar inte om att 

säga rätt eller fel eftersom målet är att eleverna ska våga prata.” – Lärare F  

I relation till forskning inom detta område stärker Strömquist (1998, s. 80), Backlund (2006, s. 

146) och Juhlin (2005, s. 112) att ett tryggt klassrumsklimat utmärks av att skilda 

uppfattningar verkar i en tillåtande omgivning. Flera av lärarna svarade likt Lärare F att det 

inte handlar om att säga rätt eller fel i arbete med muntlig kommunikation. Vad innebär det att 

lärarna svarar på detta sätt? Skulle det kunna vara så att de menar likt Backlund (2006) som 

poängterar: ”För att utveckla oss till goda talare måste vi också tillåtas att misslyckas någon 

gång utan att vi för den skull behöver känna oss misslyckade” (Backlund, 2006, s. 146). Jag 

kan i detta endast spekulera.  

   Skolverket (2012) belägger att elevaktiverande miljöer är väsentliga för att elever ska 

utvecklas, så väl kunskapsmässigt, som individuellt. Dock såg de att arbete med elevers 

muntliga förmåga inte ges lika stor uppmärksamhet som läs- och skrivförmågan. I min 

undersökning fann jag det därför intressant att fråga lärarna hur och i vilken utsträckning de 

arbetar med elevers muntliga förmåga, vilket jag i nästa avsnitt tittar närmare på.  

5.1.2 Hur motiverar lärare sina arbetsmetoder kring muntlig kommunikation? Finner de 

svårigheter? 

Majoriteten av lärarna förespråkar att för att uppnå bästa möjliga resultat, dels för elevernas 

individuella utveckling men även för deras kunskapsutveckling, krävs det att arbetet läggs på 

rätt nivå från start. Flera av lärarna beskriver att de i undervisningen inkluderar arbete med 

berättelser, så som: berätta om en personlig sak, skriva/ måla och sedan berätta muntligt, 

vidare till diskussioner i grupp, intervjuer och redovisningar. I arbete med muntlig 

kommunikation svarade Lärare E: ”Målet är att utveckla ett resonerande bland eleverna. 

Berättandet ska därför komma från dem själva, att de känner att de äger det”. 

   Av lärarnas svar framkommer det även att arbetet är i behov av progression, vilket speciellt 
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lyfts av Strömquist (1998) som hävdar att en progression i det muntliga språket är väsentligt 

för utveckling och bör därför inte stanna på lek- och improvisationsstadiet (Strömquist, 1998, 

s. 80ff). I relation till den forskning jag i mitt arbete lyft fram bekräftas arbete med sagor av 

framförallt Strömquist (1998) och Ärnström (2008). Strömquist föreslår att arbetet inleds i 

lekens värld, och åsyftar en undervisning med berättelser (Strömquist, 1998, s. 47). Ärnström 

slår fast att vägen mot en god muntlig förmåga tar form i berättandet. Ärnström skriver: 

”Berättandet är en bra utgångspunkt för att långsiktigt bygga upp en varmare, mer 

respektfylld och lyssnande stämning i klassen” (Ärnström, 2008, s. 189ffff). 

   Förefaller arbete med elevers muntliga förmåga problemfritt? Lärarna i min undersökning 

noterar problematiken med muntlig kommunikation, de svårigheter de finner är: brist på tid, 

för stor grupp i relation till antal lärare i klassrummet, otillräcklig kunskap och att få elever att 

våga tala. Den sista punkten, att våga tala, lyfte framförallt Lärare B, D och F. De redogör för 

elever som tystnar och elever som lätt kan ”slinka emellan”, men lägger även fram hur de 

aktivt försöker finna möjliga vägar att gå för att hjälpa dessa elever framåt. Genom att 

utmana, pusha och stötta eleverna kan arbetet enligt lärarna underlättas. Backlund (2006, s. 

153) och Skolverket (2012) bekräftar de svar lärarna gav. Skolverket (2012) till exempel, 

belägger att undervisning först och främst tar stor plats och kräver koncentration. Läraren 

måste vara lyhörd och observant på elevers muntliga utveckling så som: ”elever som kanske 

tystnar, på elever som använder språket som maktmedel, på elever som stannar av i den 

kommunikativa utvecklingen eller på annat sätt hämmas i sin språkutveckling” (Skolverket, 

2012, s. 17). Medverkande lärare i min undersökning arbetar med muntlig kommunikation i 

olika stor utsträckning, vilket blir tydligt i citatet nedan: 

”Målet är ju som sagt att eleverna ska våga utrycka sig och stå för sin sak, men dessvärre är 

det ett arbete som jag tycker är svårt att få till i klassrummet. Nu är det bara smågrejer.” Hen 

beskriver även att det är ett arbete som sker: ”När tillfälle ges så tar man det […]” – Lärare C 

Sett ur ett sociokulturellt perspektiv sker lärande i alla situationer där kommunikation uppstår, 

men om eleverna inte får arbeta aktivt för att utveckla sin muntliga förmåga i klassrummet 

utan att den istället faller som Lärare C säger ”När tillfälle ges […]” hur ska eleverna då 

kunna utvecklas? Vad menar Lärare C i det hen säger? Skolverket (2011) är tydlig, muntlig 

färdighet kräver träning, precis som skriftlig sådan. Det är retoriker medvetna om. Men vad 

jag kan utläsa i min undersökning verkar det vara lite si och så med detta. Kan mina frågor ha 

styrt deras sätt att svara?  

   Lärare C och E anser sig ha otillräcklig kunskap för arbete med den muntliga 



31 
 

kommunikationen inom svenskämnet och de saknar tips på övningar. Lärare E poängterar 

däremot att hen aktivt arbetar med det, men att det är lätt att falla tillbaka i gamla mönster och 

därför sker mycket arbete spontant. Olsson Jers lyfter problematiken då hon pekar på att 

arbete med elevers muntliga förmåga i dagens skola brister, delvis på grund av att lärarna inte 

har tillräckliga kunskaper i ämnet. Hon anser att lärarkårens kunskaper måste bli bättre för att 

en förbättring av arbetet i klassrummet ska ta form (Goldberg, 2013). I fråga om vart lärarna i 

min intervjuundersökning vänder sig när de vill ha mer kunskap i ämnet, svarade samtliga att 

den främsta vägen till ny inspiration är det kollegiala lärandet och internet i alla dess former. 

5.1.3 Vilken inställning har lärare till arbete med elevers muntliga och skriftliga 

språkförmåga? 

Min hypotes för detta arbete har som sagt varit att arbete med elevers muntliga 

kommunikation i skolan ofta är underordnad den skriftliga kommunikationen, vilket i stort 

sett tycks bekräftas av mina informanter. Resultatet från min intervjuundersökning visar dock 

att lärarnas syn gällande muntlig och skriftlig kommunikation skiljer sig åt. Lärare A och B 

prioriterar arbete med elevers muntliga förmåga mer i förskoleklass eftersom läs- och 

skrivförståelse inte förekommer i den utsträckningen i de yngre åldrarna. Lärare F och D 

beskriver att de lägger lika mycket vikt på de båda förmågorna och att det blir mer och mer 

synligt i undervisningen, till skillnad mot Lärare E och C som anser att mer vikt läggs på den 

skriftliga kommunikationen.  

Lärare E berättade att hen upplever att: ”den muntliga kommunikationen tyvärr står sekundärt 

mot skrivningen, vilket kan vara en trygghetsfaktor för ofta säger man ju läs- och 

skrivundervisning, men man glömmer ofta bort att tala är ju en jättestor del i 

svenskundervisningen”. – Lärare E  

Vad kan denna trygghetsfaktor bero på? Den kunskapsbrist som Lärare E tidigare säger sig 

uppleva, kan den resultera i att man som lärare lutar sig tillbaka mot läs- och 

skrivundervisningen och prioriterar den framför den muntliga? Jag upplever även att 

intervjudeltagare Lärare C avviker från majoritetens positiva bild av muntlig kommunikation. 

Även fast hen framhåller att arbetet sker dagligen menar hen däremot att arbetet är en 

”bonus”. Hen förklarar: ”[…] jag planerar ju inte några lektioner att ʼnu ska vi bara öva 

muntlig undervisningʼ”. Raka motsatsen till detta ges av Lärare F som föreslår att en 

arbetsgång med en inplanerad kommunikationsstund inte vore fel.   

   Lärarna finner ett starkt samband mellan elevers skriftliga och muntliga förmåga, vilket blir 

tydligt i Lärare F, B och E svar. Lärare F förklarar att den muntliga och skriftliga förmågan i 
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grund och botten väger lika, inget behöver utesluta det andra, det ska gå hand i hand. Vill inte 

eleven skriva så låt hen ta det muntligt och vice versa: ”Lärare kan använda den muntliga 

kommunikationen om någon har svårt att skriva, den är lika mycket värd om uppgiftens 

innehåll är rätt, det viktiga är att man som elev har förstått uppgiften”. Lärare B framförde 

också att elevers muntliga förmåga är lika viktig som den skriftliga. Hen tillägger även: ”Vi 

får inte glömma föräldrarna i detta läge, föräldrar kan vara väldigt inställda på det du lämnar 

ifrån dig skriftligt i papper är mer värt än det man presenterat muntligt. Påvisa och synliggör 

att bedömningen även är muntlig.” Lärare E betonade att kommunikationens uttrycksformer 

bygger på varandra, vissa lär sig av den skriftliga- och andra lär sig av den muntliga 

förmågan. På grund av detta ska eleverna ges lika stor möjlighet att utveckla den muntliga 

som skriftliga förmågan, förslagsvis får eleverna oftast läsa upp det de har skrivit för varandra 

så att de känner att de har en mottagare. Vilket stämmer väldigt bra in på vad Dysthe (1996) 

säger: ”Om man betraktar socialt samspel som en viktig aspekt av såväl lärande som 

språkanvändning, kommer inte tyngden ensidigt att läggas på individuellt uppsatsskrivande, 

utan även innefatta former av skrivande som lämnar utrymme för kommunikation och 

samspel” (Dysthe, 1996, s. 85). Lärarnas svar bekräftar även det Strömquist poängterar: ”Vi 

ska inte antingen läsa eller skriva - eller tala - vi ska till exempel tala och läsa för att skriva 

och vice versa. Vi ska använda språket och beakta helheten” (Strömquist, 1992, s. 7).  
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6. Slutsats 

Min ambition var för detta examensarbete att skapa insikt i vilken status den muntliga 

kommunikationen har i klassrummet. Genom semistrukturerade intervjuer med sex 

verksamma lärare inom grundskolans lägre åldrar ville jag söka svar på hur de införlivar 

arbete med muntlig kommunikation i klassrummet och vilken attityd de uppvisar gentemot 

muntlig och skriftlig kommunikation. Vad jag kan utläsa av såväl min teoretiska anknytning 

och min resultatredovisning är att atmosfären i klassrummet sätter möjligheter och 

begränsningar för hur stor plats den muntliga kommunikationen har i undervisningen. 

Lärarens syn på och den kunskap läraren innehar om muntlig kommunikation påverkar alltså i 

hur stor utsträckning arbetet förekommer i klassrummet. Dagens pedagogik genomsyras av 

delar från den retoriska arbetsprocessen. Som lärare bör vi stötta elevernas drivkraft och ge 

dem metoder för praktisk förmedling i den talade kommunikationen. Retoriken kan här ses 

som ett hjälpmedel för hur man kan använda sig av muntlig kommunikation i olika 

sammanhang. Min personliga utgångspunkt när det gäller muntlig och skriftlig 

kommunikation är att det muntliga språket fungerar likt en länk till mer skriftliga domäner. 

Kunskap är inte något statiskt som kan överföras från lärare till elev, utan den byggs upp i 

samspel mellan individer. Arbete med muntlig kommunikation kan däremot vara ett jobbigt 

moment för många elever, med inslag av så väl talängslan som tystnande elever, detta är 

något jag både har bevittnat och upplevt själv. Goda förutsättningar för att elevers 

språkutveckling och förmåga att tänka analytiskt och kreativt skapas om läraren infriar ett 

aktivt, progressivt och målinriktat arbete med elevers muntliga förmåga. I en tillåtande 

omgivning kan kunskap frodas.  

   Under den tid som mitt examensarbete har växt fram, märker jag att det finns områden jag 

gärna skulle vilja studera på ett närmare plan. Därför väljer jag att avsluta detta kapitel med 

att presentera mina förslag på de områden jag anser vara intressanta att forska vidare på, vilka 

går att ta del av i avsnittet nedan.  

6.1 Fortsatt forskning 

Förslag på fortsatt forskning kan vara att inkludera elevers syn på muntlig kommunikation i 

skolan och placera deras syn på relationen mellan muntlig och skriftlig kommunikation, i 

kontrast till lärarnas. Hur kan elevers syn på kunskap påverka hur de lär sig? Med tanke på att 

undersökningen är gjord inom grundskolans lägre åldrar med fokus på svenskämnet, skulle 

forskning om muntlighet i andra ämnen vara intressant att studera, eller varför inte inom 
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högstadiet, både ur ett elevperspektiv och ur ett lärarperspektiv. Vilka blir effekterna i 

högstadiet om ett aktivt arbete med elevers muntlighet startar redan i förskoleklass? Stöttar 

inslagen av elevers muntlighet elevens språkutveckling och totala utveckling i praktiken? 

Detta är ett område som skulle vara spännande att titta vidare på.
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Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Helén Andréasson, jag är student på Karlstads universitet där jag studerar till 

Grundskolelärare Fk-3. Jag är inne på min sista termin och skriver nu ett examensarbete i 

muntlig kommunikation. Syftet med undersökningen är att föra fram lärares röster, tankar och 

erfarenheter kring muntlig kommunikation. Jag vill undersöka hur lärare betraktar muntlig 

kommunikation, samt hur de skapar förutsättningar för arbetet i verksamheten med att 

utveckla och stärka det muntliga språket hos elever. 

Min fråga till dig som rektor är om du har två lärare som arbetar inom årskurs förskoleklass 

till trean, som skulle kunna tänka sig att delta i en intervju gällande muntlig kommunikation? 

Varje intervju kommer att ta cirka 30 minuter. 

Jag garanterar att de som väljer att delta kommer att förbli anonyma, och att deltagande 

personer inte kommer att kunna identifieras. Om jag får tillåtelse så kommer jag att spela in 

respektive intervju, och det material som insamlas kommer enbart att användas för min egen 

forskning. Det är frivilligt att delta i min undersökning, och deltagande kan när som helst 

avbrytas utan att en förklaring behöver ges. I slutet av varje intervju kommer jag att kolla av 

om det är något den intervjuade önskar tillägga eller ta bort. Efter att varje inspelning 

transkriberas kommer materialet att förstöras. När examensarbetet är färdigt kommer den att 

skickas till Karlstads Universitet, där samtliga deltagare som medverkat i min undersökning 

så småningom kommer att ha en möjlighet att läsa arbetet vid intresse.   

Jag skickar med de frågor jag kommer att ställa under intervjun, så att du som rektor, och 

lärare som vill delta kan läsa dem som en bifogad fil. Uppstår det några frågor kring intervjun 

eller mitt examensarbete får ni mer än gärna höra av er till mig.  

 

Tack för din medverkan! 

Vänliga hälsningar, Helén Andréasson 

Mobilnummer: xxxxxxxxxx 
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Bilaga 2. Intervjufrågor  

 

Examensarbete: Svenska, Muntlig kommunikation  

Intervjuguide 

- Hur gammal är du?  

- Vilken/vilka årskurser undervisar du i?  

- Hur länge har du arbetat som lärare?  

- Hur skulle du definiera muntlig kommunikation?  

- Hur viktig anser du att den kommunikativa förmågan är för elevernas lärande?  

- Hur och i vilken utsträckning arbetar du med muntlig kommunikation?  

- Vilka vinster kan du se med att verkställa arbete med muntlig kommunikation i 

klassrummet?  

- Vilka svårigheter kan du se med att verkställa arbete med muntlig kommunikation i 

klassrummet? Är tiden tillräcklig för förberedelser? 

- Enligt Skolverket är talspråksundervisning styvmoderligt belagd i skolans 

undervisning i jämförelse med skriftlig kommunikation, är detta en uppfattning även 

du delar? 

- Vilken inställning har du till arbete med muntlig kommunikation i jämförelse med 

skriftlig kommunikation? Finns där något samband? 

- Kan du se förändringar i ditt arbete med muntlig kommunikation i klassrummet 

avseende över tid? 

- Vart vänder du dig när du vill ha mer kunskap om den muntliga kommunikationen 

ämnet? 

- Finns det något du vill tillägga? 

 


