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BAKGRUND: 
I bakgrunden beskrivs muntlig språkfärdighet, läsaren får en bild av styrdokumenten samt 

kursplanen i svenska vad gäller den muntliga språkfärdigheten. I dagens samhälle ställs det 

högre krav på att kommunicera, därför belyser vi vikten av att kunna tala för sig. 

 

 

SYFTE: 
Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur verksamma pedagoger i grundskolans 

svenskundervisning ser på den muntliga språkfärdigheten, hur de arbetar med talet i 

klassrummet samt i vilken utsträckning talet ingår vid betyg och bedömning.  

 

 

METOD: 
Intervjuer genomfördes med sju behöriga pedagoger i svenska, år 4-9, på tre olika skolor. 

 

 

RESULTAT: 
Resultatet visar att pedagogerna anser att det är viktigt att arbeta med den muntliga 

språkfärdigheten, men faktorer som nämns som svårigheter är gruppstorlek, tidsbrist samt 

vaga mål i kursplanen i svenska gällande talet. 
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1. Inledning 

Svenskämnet är ett av våra viktigaste ämnen inom skolan och utgör en viktig bas för de flesta 

andra skolämnena och det är viktigt att eleverna får utveckla språket i svenskundervisningen. 

Om vi går tillbaka till Medeltiden, var det ytterst få människor som kunde läsa och skriva. 

Hela samhället vilade mer på det talade språket (Thavenius, 1999). När boktryckarkonsten 

fick sitt genombrott under 1500-talet, lades fokus mer på det skrivna ordet och övervägande 

delen av svenska folket kunde läsa i slutet av 1600-talet.  Det skrivna ordet fick högre status 

än det talade och i slutet på 1800-talet kunde övervägande antalet svenskar skriva. Det var 

fortfarande viktigt att kunna tala för sig, men samtidigt lades oerhörd stor vikt vid det skrivna 

ordet. Det var först i början på 1900-talet som aspekten ”tala” infördes i skolan. Ända fram till 

1970-talet vilade samhället dock mer på det skrivna ordet, men efter 1970-talet kom medier in 

mer i vårt samhälle, datorerna kom till vilket leder till att det talade ordet får mer makt igen 

(Adelmann, 2009). Idag lever vi i ett samhälle som bygger mer på muntlig framställning och 

det har blivit allt mer viktigt att kunna uttrycka sig korrekt både med det talade och skrivna 

ordet. Vi hade från början ett samhälle som lade stor vikt på det talade ordet, sen gick vi mer 

och mer över på det skrivna ordet, för att idag gå över på det talade ordet igen. Tiderna har 

förändrats. 

 

I Grundskolans kursplaner och betygskriterier (Skolverket, 2000) kan man läsa att elever ska 

utveckla en språklig säkerhet i tal och kunna, vilja och våga uttrycka sig i olika sammanhang 

samt genom talet erövra medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan. Genom språket 

bildas kunskap genom kommunikation och samarbete med andra. Under de observationer vi 

gjort under vår utbildning har vi märkt att ett flertal lärare lägger mer tid på läsning och 

skrivning än på den muntliga språkfärdigheten, vilket vi inte anser går ihop med det som står i 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 

(Utbildningsdepartementet, 2005) eller i kursplanen för svenska. 

 

Det som fångade vårt intresse och som vi ville undersöka var hur verksamma pedagoger såg 

på den muntliga språkfärdigheten, ta reda på hur de arbetade aktivt med momentet ”tala” i 

svenskundervisningen samt hur de ser på det muntliga momentet vid betyg och bedömning. 

Som pedagoger är det vår uppgift att ge elever den kunskap som är relevant för deras framtid 

och god muntlig språkkunskap är utan tvekan viktig för all form av inlärning. 
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Backlund (1997) hävdar att kraven på att kunna tala och lyssna i olika sammanhang har ökat 

de senaste åren, vi ska inte längre bara kunna avlyssna tal, vi ska även kunna sortera alla de 

budskap som väller över oss genom TV, reklam, datorer. Människor i dagens samhälle är ofta 

offentliga talare i många situationer och allt som sägs tolkas och värderas av andra. Vi måste 

därför bli uppmärksammade på de signaler vi sänder ut till andra. Därför menar Backlund att 

talet är ett viktigt redskap som måste få mer plats i svensk undervisning. Hon anser också att 

vårt tidigare informationssamhälle har blivit mer ett pratsamhälle och lärarens uppgift i 

dagens skola är att hjälpa elever söka kunskap och information själva, läraren är ingen 

faktabank som har alla svaren. Genom att delta i samtal, gestalta, improvisera, berätta, läsa 

och skriva utvecklas vårt språk eftersom det är i samspel med andra som språket utvecklas 

(Molloy, 1996). 

 

Backlund (1997) säger också att människor påverkar språket och att språket påverkar 

människan. Språket uttrycker våra erfarenheter och styr vår verklighetsuppfattning. För att 

kunna kommunicera och verkligen förstå varandra bör vi helst ha gemensamma erfarenheter. 

Därför bör vi träna på att tala i olika sammanhang, tränar man inte språket kan man inte heller 

uttrycka sig. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur verksamma pedagoger i grundskolans 

svenskundervisning ser på den muntliga språkfärdigheten, hur de arbetar med talet i 

klassrummet samt i vilken utsträckning talet ingår vid betyg och bedömning. 

 

2.1. Frågeställningar: 

 Hur ser verksamma pedagoger på den muntliga språkfärdigheten i 

svenskundervisningen? 

 I vilken utsträckning och på vilket sätt använder pedagogerna sig av den muntliga 

språkfärdigheten i svenskundervisningen? 

 I vilken utsträckning ingår muntliga moment i bedömning och betygsättning av 

svenskämnet? 
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3. Bakgrund 

Inledningsvis beskriver och förklarar vi de begrepp som är centrala i vår undersökning. 

Därefter redogör vi för vad styrdokumenten och kursplanen i svenska har att säga om tala-

momentet, en ofrånkomlig utgångspunkt för en studie som denna. 

 

3.1. Muntlig språkfärdighet 

Muntlig språkfärdighet är en av de grundläggande språkfärdigheterna. Här ingår muntlig 

framställning som redovisning och presentation, diskussion och samtal som är ämnesrelaterat 

och elev- och gruppdiskussioner. Nedan följer en beskrivning av styrdokumenten gällande 

muntlig språkfärdighet. 

 

3.2. Styrdokumenten 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 

(Utbildningsdepartementet, 2005) står det att skolan har i uppdrag att förbereda eleverna för 

att leva och fungera i samhället. Skolan ska förmedla de kunskaper som alla elever behöver i 

samhället. Läraren ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i 

olika former. Eleverna ska lära sig att argumentera, diskutera och använda sina kunskaper 

som redskap för att pröva antaganden och lösa problem. Ett av skolans uppdrag är att främja 

elevernas utveckling:  

Genom rika möjligheter i att samtala, läsa och skriva skall varje få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga 

(Utbildningsdepartementet, 2005, s. 7). 

I mål att uppnå i grundskolan står det: 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det 

svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och 

skrift (Utbildningsdepartementet, 2005, s. 12). 
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3.3. Kursplanen i svenska 

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och 

utveckla sin förmåga att tala /…/ (Skolverket, 2000, s. 97). 

Vidare i Grundskolans kursplaner och betygskriterier (Skolverket, 2000) för svenska står det 

att svenskämnet ska främja elevernas förmåga att tala samt att de ska kunna uttrycka sina 

tankar och idéer i tal. Svenskämnet ska också utveckla elevernas kommunikationsförmåga, 

tänkande och kreativitet. Om man väljer att studera kursplanen i svenskan lite närmre kan 

man utläsa följande: 

Ämnets syfte och roll i utbildningen 

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och 

utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av 

skönlitteratur, film och teater. Svenskämnet har som syfte att främja elevernas 

förmåga att tala och skriva väl samt att med förståelse respektera andras sätt att 

uttrycka sig i tal och skrift. 

Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommunikation 

och samarbete med andra. Kunskap bildas genom språket och genom språket görs 

den synlig och hanterbar. Svenskämnet syftar till att tillsammans med andra ämnen i 

skolan utveckla elevernas kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet 

(Skolverket, 2000, s. 97). 

Av ovanstående text kan man utläsa att tala, lyssna, se, läsa och skriva står efter varandra i en 

och samma mening. Det kan vidare tolkas som att de fem olika färdigheterna ska ha liknande 

värde i förhållande till varandra. Det finns ingen information i kursplanen för svenska att det 

ska läggas mer tid på det skrivna än det talade ordet.  

 

Under avsnittet ”ämnets karaktär och uppbyggnad” kan följande läsas: 

När eleverna använder sitt språk – talar, lyssnar, läser, skriver och tänker – i 

meningsfulla sammanhang, kan de utveckla goda språkfärdigheter. Genom att 

använda språket lär sig eleverna att behärska situationer som ställer olika språkliga 

krav på inlevelse, utförlighet eller formell korrekthet (Skolverket, 2000, s. 99-100). 

Målen som undervisningen i svenska ska sträva efter är att eleverna ska känna att de 

behärskar den muntliga språkfärdigheten och kan uttrycka sig i olika sammanhang, samt 

kunna uttrycka känslor och tankar kring olika slags texter (Skolverket, 2000). 
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Eleverna ska få möjlighet till att utveckla sina språkliga färdigheter, både det talade och 

skrivna ordet.  

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

Eleven skall 

– kunna muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir begripligt 

och levande. 

Eleven ska i slutet av femte skolåret kunna berätta något muntligt, där mottagaren 

ska kunna förstå elevens budskap. 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

Eleven skall 

– aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt 

kunna redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår och är begripligt. 

I slutet av nionde skolåret ska eleven kunna delta i diskussioner, samt kunna sätta 

sig in i andras tankar, vilket är en vidareutveckling av de mål eleven ska uppnå i 

slutet av det femte skolåret. 

Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven arbetar medvetet med sitt språk för att göra det mer uttrycksfullt, korrekt och 

tydligt både i tal och skrift. Eleven argumenterar i diskussioner och grupparbeten för 

den egna åsikten, ställer frågor som hör till ämnet, lyssnar på andra och granskar 

sina egna och andras argument. 

För att kunna nå betyget Väl Godkänd ska eleven kunna argumentera i 

diskussioner samt grupparbeten för den egna åsikten. Vilket inte eleven behöver 

kunna för att nå betyget Godkänd i slutet av nionde skolåret. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven uttrycker sig säkert, välformulerat och med tydligt sammanhang i tal och 

skrift. Eleven är lyhörd för och reflekterar över stilistiska variationer och olika sätt 

att uttrycka sig i tal och skrift (Skolverket, 2000, s. 101-102). 

 

För att kunna nå betyget Mycket Väl Godkänd ska eleven kunna uttrycka sig välformulerat 

när det gäller talet. Eleven ska också ha utvecklat sitt sätt att tala, då med variationer i sitt 

språk, för att kunna nå betyget Mycket Väl Godkänd. 
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Studerar man de mål som eleverna ska klara i det femte och nionde skolåret är det emellertid 

fler mål som ska uppnås med det skrivna ordet än det talade ordet. Det kan leda till att 

pedagogerna lägger mer tid på att utveckla den skriftliga färdigheten, eftersom det finns fler 

mål som eleverna ska uppnå om man jämför med kursplanens mål gällande den muntliga 

språkfärdigheten. 

 

3.4. Språket är nyckeln till kommunikation och samarbete 

De grundläggande drivkrafterna för all språkutveckling för människan är behovet av att kunna 

kommunicera, känslan av att tillhöra en grupp samt att det är identitetsskapande. Språket 

utvecklas i ett socialt samspel med andra människor. Språkkunskaper byggs upp genom att 

man använder språket. En person som inte tillhör någon grupp, eller inte behärskar något 

språk, har ofta problem med sin egen identitet och självkänsla och känner sig därför ofta 

otrygg och rotlös i sin tillvaro (Linell, 1978). 

 

Teleman (1991) påstår att större delen av elevernas tid i skolan går åt till att tiga och lyssna, 

fokus på talet finns inte. Talet används för att svara på frågor och tilltal. Han menar också att 

vi ska hjälpa eleverna att erövra det offentliga språket. Eleverna har redan ett gott privat 

språk, ett språk där mycket kan underförstås eftersom den grupp man tillhör talar samma 

språk. Han vill göra gällande att det offentliga språket däremot är det språk som används för 

att förstå information. Det offentliga språket används framför allt i tryckta texter och dess 

läsare kan i princip vara vilken människa som helst. Vi ska träna eleverna i att kunna förstå 

det offentliga språket, vi ska hjälpa dem att bli kritiska och kunna läsa mellan raderna. Skolan 

måste förse eleverna med de kunskaper, färdigheter och värderingar som alla medborgare 

måste ha för att samhället ska bestå (Teleman 1991). Det är viktigt att barnen får relevant 

kunskap för att kunna utveckla sin talspråklighet; som Wolvin & Coskley (1996 i Adelmann, 

2009) skriver: 

Sammantaget menar nutida lyssforskare att det barn som inte får goda 

förutsättningar att både lyssna och bli lyssnad till kan få problem i den fortsatta 

språkutvecklingen med att kommunicera och lära (Adelmann, 2009, s. 16). 

Liljestrand (2002) hävdar att vi måste förbereda eleverna för samhället, alla elever ska få 

chansen att kunna uttrycka sina tankar, funderingar och åsikter. Får eleverna den här 

möjligheten lyckas de i samhället, de kan yttra sina åsikter och därmed delta i olika 
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samhällsaktiviteter (Liljestrand, 2002). Därför är det viktigt att man tränar den muntliga 

språkfärdigheten i skolan, att eleverna får tillfällen att uttrycka sig muntligt. Om de har ett 

gott språk har de god chans att lyckas ute i samhället, där det krävs att man kan tala för sig. 

 

3.5. Talets position i skolan och i svenskundervisningen 

Adelmann (2009) anser att många barn redan kan läsa och skriva när de börjar skolan och de 

barn som inte kan, kommer med all sannolikhet att lära sig det under sitt första skolår. Det är 

en viktig del av skolans identitet och många vuxna associerar skolan med att man ska lära sig 

läsa och skriva. Adelmann påpekar att de skriftspråkliga momenten av vana har ansetts inneha 

högre status och det är en självklarhet att eleverna får den färdighet och kunskap de anses 

behöva i att läsa och skriva. Däremot när det gäller de talspråkiga momenten får eleverna 

mindre hjälp med den färdighet och kunskap de anses behöva. Adelmann skriver att eleverna 

oftast bara har fått små tips och råd med några allmänna förhållningsregler i samband med 

muntliga framställningar, som exempelvis redovisningar (Adelmann, 2009). 

 

Prage och Svedner (2008) menar att det inte bara är svensklärarna som har ansvar 

för att arbeta med den muntliga språkfärdigheten. Det visar att den muntliga 

språkfärdigheten är mycket viktig att utveckla, eleverna ska få möjligheten att 

utveckla den här färdigheten i alla ämnen, inte bara i svenskan. Alla ämnen i 

skolan har ansvar för elevernas språkutveckling hävdar Prage & Svedner (2008): 

En annan viktig aspekt är att det numera mycket tydligt slås fast i alla skolans 

läroplaner att alla lärare, oavsett ämne, har ansvar för elevernas språkutveckling/…/. 

Det innebär att alla lärare måste veta något om grundprinciperna för hur man hjälper 

eleverna att bli bättre på att klara olika talsituationer. Genom samtalet kan eleverna 

hjälpa varandra att nå längre i sitt lärande (Prage & Svedner, 2008, s. 4). 

Men svenskämnet har trots allt ett huvudansvar för utvecklingen av den muntliga 

språkfärdigheten (Svedner, 1999). Vi ämnar ge våra elever möjlighet att agera demokratiskt i 

ett samhälle, de ska kunna hävda sin rätt, våga påpeka brister och förtjänster i olika 

institutioner och sammanhang samt våga argumentera för förändringar, det är vår uppgift som 

svensklärare att lära eleverna det här, påstår Svedner (1999). 
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Enligt Skolverket (1998 i Palmér, 2008) lades mindre vikt på den muntliga delen i kursproven 

för gymnasiet än på den skriftliga delen: 

/…/ de skriftliga uppgifterna var redan från början obligatoriska var den muntliga 

provdelen frivillig. Sammanställningar av resultaten från de nationella provens första 

år visade att den muntliga provdelen uppskattades av många med också att drygt 

hälften av svensklärarna valde bort den (Palmér, 2008, s.10). 

Att hälften av svensklärarna valde bort den, säger något om vilken status talet har 

i skolan – man lägger mer vikt på den skriftliga delen. Skriften har en större 

betydelse i skolan än vad talet har. Först under höstterminen 2000 blev det 

nationella provet i svenska för gymnasieskolan obligatoriskt i sin helhet, alltså 

även den muntliga delen (Palmér, 2008). 

 

Adelmann (2009), Prage och Svedner (2008), Svedner (1999) samt Palmér (2008) 

menar alla att talet har en mindre betydande roll i skolan, än vad skriften har. 

Talet har inte lika stort utrymme som skriften har, man lägger mindre tid på den 

muntliga språkfärdigheten än på de andra färdigheterna. 

 

3.6. Talet i klassrummet 

Dysthe (1996) anser att talet borde få en större plats i klassrummet. Hon förespråkar det 

”flerstämmiga klassrummet”, där hon menar att läsning, skrivning, samtal och diskussion får 

lika mycket utrymme. Hon belyser vikten av att när elever talar med varandra, då sker ett 

samspel där de får möjlighet till att resonera, samtala, argumentera tillsammans, vilket hon 

påpekar är viktigt. Skolans viktigaste uppgift är att främja varje elevs språkutveckling 

(Dysthe, 1996). 

 

Dysthe (1996 i Palmér, 2004) beskriver hur ett sådant klassrum ser ut i verkligheten. Där 

ställer läraren autentiska frågor och inga testfrågor som har ett rätt svar, läraren följer upp 

med följdfrågor, anknyter och bygger vidare på det som elever har sagt i kommande 

situationer. För att få eleverna att lyssna, krävs det att man som lärare talar om för dem vad en 

god lyssnare innebär samt betydelsen av lyssnare medan talaren pratar. Lärarna ska skapa en 

dialogisk undervisning, där kommunikationen känns äkta och levande. Palmér (2004) anser 

att det är lärarnas uppgift att aktivt arbeta med att sprida ordet bland eleverna. Man ska 

försöka skapa en kultur där elevernas yttranden tas på allvar och att de får möjligheten att 
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påverka innehållet i samtalen i högre grad än vad man traditionellt gör. Adelmann (2009) 

instämmer: 

En mängd klassrumsobservationer visar att eleverna använder den mesta tiden i 

klassrummet till att lyssna. Det innebär att eleverna ägnar mer tid till åt färdigheten 

Lyssna än åt färdigheterna Tala, Läsa och Skriva tillsammans. Även i ett mer 

dialogiskt klassrum, där flertalet av eleverna aktivt deltar i samtal, även där lyssnar 

eleverna mest, om än mindre på läraren och mer på varandra (Adelmann, 2009, s. 

16-17). 

Adelmann (2009) talar om vikten att arbeta med talet i klassrummet, att det är viktigt att det 

ges utrymme åt den muntliga språkfärdigheten. Han anser att man kan se vissa mönster vid 

gjorda klassrumsobservationer, eleverna ägnar mycket lite tid åt talet. Talet i skolan innebär 

mest att eleverna lyssnar och svarar på lärarens tilltal (Adelmann, 2009). 

 

3.6. Talet i klassrummet 

Dysthe (1996) anser att talet borde få en större plats i klassrummet. Hon förespråkar det 

”flerstämmiga klassrummet”, där hon menar att läsning, skrivning, samtal och diskussion får 

lika mycket utrymme. Hon belyser vikten av att när elever talar med varandra, då sker ett 

samspel där de får möjlighet till att resonera, samtala, argumentera tillsammans, vilket hon 

påpekar är viktigt. Skolans viktigaste uppgift är att främja varje elevs språkutveckling 

(Dysthe, 1996). 

 

Dysthe (1996 i Palmér, 2004) beskriver hur ett sådant klassrum ser ut i verkligheten. Där 

ställer läraren autentiska frågor och inga testfrågor som har ett rätt svar, läraren följer upp 

med följdfrågor, anknyter och bygger vidare på det som elever har sagt i kommande 

situationer. För att få eleverna att lyssna, krävs det att man som lärare talar om för dem vad en 

god lyssnare innebär samt betydelsen av lyssnare medan talaren pratar. Lärarna ska skapa en 

dialogisk undervisning, där kommunikationen känns äkta och levande. Palmér (2004) anser 

att det är lärarnas uppgift att aktivt arbeta med att sprida ordet bland eleverna. Man ska 

försöka skapa en kultur där elevernas yttranden tas på allvar och att de får möjligheten att 

påverka innehållet i samtalen i högre grad än vad man traditionellt gör. Adelmann (2009) 

instämmer: 
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En mängd klassrumsobservationer visar att eleverna använder den mesta tiden i 

klassrummet till att lyssna. Det innebär att eleverna ägnar mer tid till åt färdigheten 

Lyssna än åt färdigheterna Tala, Läsa och Skriva tillsammans. Även i ett mer 

dialogiskt klassrum, där flertalet av eleverna aktivt deltar i samtal, även där lyssnar 

eleverna mest, om än mindre på läraren och mer på varandra (Adelmann, 2009, s. 

16-17). 

Adelmann (2009) talar om vikten att arbeta med talet i klassrummet, att det är viktigt att det 

ges utrymme åt den muntliga språkfärdigheten. Han anser att man kan se vissa mönster vid 

gjorda klasrumsobservationer, eleverna ägnar mycket lite tid åt talet. Talet i skolan innebär 

mest att eleverna lyssnar och svarar på lärarens tilltal. 

 

3.6.1. Det förberedda talet i klassrummet 

Palmér (2004) menar att många av hennes kollegor tycker det är svårt att få det förberedda 

talet att fungera i klassrummet, eleverna uppfattar talet emellanåt som något pressande och 

talet tar mycket tid av undervisningen, vilket kan kännas pressande för lärare. Det förberedda 

talet kan uppfattas av eleverna som något de måste klara av för att få ett visst betyg, snarare 

än som något utmanande och meningsfullt (Palmér, 2004). 

 

När man arbetar med det förberedda talet tror många att det handlar om redovisningar, där det 

gäller att fånga åhörarnas intresse. Det kan leda till att man som lärare väljer andra 

arbetsformer och på så vis kan det förberedda talet gå förlorat. Det är väldigt sällan som 

eleven får chans till en situation där han/hon talar och de andra lyssnar på det som eleven har 

att säga (Palmér, 2004). 

 

Palmér (2004) anser att man istället till exempel bör arbeta med talet så att elever läser en 

litterär text, klassen delas in i grupper där varje grupp ska tolka texten. De får möjlighet att 

framföra sina åsikter och det skapar diskussioner eftersom grupperna har olika tolkningar av 

texten. Talet blir då meningsfull och givande situation istället för att fokus läggs på betygen. 

Om man ska lyckas med talet i undervisningen krävs uppgifter som känns meningsfulla för 

eleven (Palmér, 2004). 
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Palmérs (2004) huvudtes går ut på att hon vill att talandet ska ingå i en meningsfull och 

levande dialog med medvetna och intresserade lyssnare, så frågan är hur man skapar sådana 

situationer i klassrummet? Palmér berättar vidare att grundförutsättningen är ett tryggt och 

lugnt klassrumsklimat där alla får komma till tals, att man lyssnar på den som har ordet och 

att lärare och elever lyssnar på varandra (Palmér, 2004). 

 

Palmér (1999) fann när hon gjorde en intervjuundersökning bland gymnasieelever att de ofta 

saknade undervisning kring hur man gör för att lyckas som talare. Hon hävdar att skolorna 

borde ge eleverna på olika program likvärdiga möjligheten att utveckla sin muntliga förmåga. 

Det visar att det behövs mer kunskap kring den muntliga språkfärdigheten ute på skolorna 

(Palmér, 1999). 

 

Palmér (2005) skriver också att ett välfungerande språk är ett centralt mål i svenskämnet men 

också för hela skolan. Språkutvecklingen sker när vi talar, lyssnar, läser och skriver i 

situationer som engagerar och utmanar oss. Hon hävdar också att den kommunikation som 

sker i klassrummet samt de uppgifter som eleverna får är av stor betydelse för 

språkutvecklingen (Palmér, 2005). 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Lev Vygotskij kom att bli en av 1900-talets mest inflytelserika forskare. Vygotskij vill göra 

gällande att människor lär av varandra i ett socialt samspel. Hans teorier om lärande och 

språkutveckling finner man har stor påverkan än idag på skolans pedagogik och undervisning. 

Det sker ständigt olika samspel och eleverna erbjuds möjlighet att lära av varandra. Enligt 

Vygotskijs teori så lär sig människor bäst när de själv får aktivt dela och ta ansvar för sitt 

lärande. 

 

4.1. Tänkandets och talets perspektiv 

Enligt Vygotskijs teori börjar tänkandet och språket som skilda oberoende aktiviteter. Han 

menar att det hos små barn pågår tänkande utan språk, där barn ägnar sig åt aktiviteter utan att 

tala om vad de gör. Vygotskij anser att språket har både en inre och yttre funktion som styr 

barnets tänkande. För att klargöra tänkandets förhållande till en utveckling av språket, drar 
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Vygotskij paralleller till vuxenvärlden. Då vuxna lever ensamma så pratar de högt för sig 

själv, när de utför olika handlingar (Vygotskij, 1999). 

 

Enligt Vygotskij finns skillnader mellan det inre och yttre talet. Det inre talet finner han är när 

man talar för sig själv och uttrycker tankar som finns inom en och som inte kommer att 

kommuniceras ut till andra. Det är tankar som blir till stöd för människan själv för att styra sitt 

logiska tänkande. Därför påpekar Vygotskij att man inte kan jämställa det inre talet med 

socialt tal, eftersom det inre tänkandet också är icke-verbalt. Vad gäller språkets inre och yttre 

tal innebär Vygotskijs teori att tänkandets ursprung kommer via språket och att den processen 

blir ett medel för barnets socialisation (Vygotskij, 1999). 

 

4.2. Sociokulturellt perspektiv 

Vygotskij har haft en betydelsefull roll för det sociokulturella perspektivet inom pedagogiken. 

Enligt honom består lärandet både av social och av kulturell praxis som förverkligas genom 

att man deltar aktivt i olika sammanhang och konkreta situationer. Vygotskij utgår från den 

konstruktivistiska grundtanken där det handlar om att eleven är aktiv och konstruerar sin egen 

kunskap och därmed sker det en kognitiv utveckling hos eleven (Beilin, 1992). Det är 

interaktionen mellan utveckling och undervisning som är förutsättningen för lärandet 

(Vygotskij, 1999). 

 

Det sociokulturella perspektivet trycker på att lärandet sker i en interaktion mellan människor 

och beroende på de kulturella förhållandena vi lever i. Vi påverkas av hur vi tar del av 

kunskap för att användas i nya kommunikativa sammanhang såsom talet. Det handlar om 

omgivningens och språkets betydelse för tänkandet och lärandets utvecklingsprocess. Den 

språkliga kommunikationen är betydande och den viktigaste grundläggande delen när det 

gäller kunskapsbildning är det vardagliga samtalet. För genom den muntliga språkliga 

kommunikationen utvecklas det bästa förhållandet för inlärning (Säljö, 2000). 

 

Barnen utvecklar sina kognitiva färdigheter i samspel och samarbete med andra och det är det 

sociokulturella sammanhanget som är av stor betydelse för utvecklingen. Barnen konstruerar 

själva verklig kunskap när de ställs inför konkreta uppgifter som de kan hantera (Evenshaug 

& Hallen, 2001). 
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4.3. Proximal utvecklingszon 

Vygotskij (1981) menar att många av de upptäckter som barn gör sker i ett dialogiskt 

samarbete med andra. Han menar att utveckling för barnet sker i samspel med andra barn eller 

vuxna, där en är mer kunnig och där barnet sen tar efter för att sedan ta klara av på egen hand. 

Det är det som Vygotskij kallar för den proximala utvecklingszonen. Genom muntliga 

instruktioner visar vuxna hur barnen ska utföra en viss handling. Det är genom det muntliga 

samspelet som barnen försöker förstå den vuxnes instruktioner, för att sedan kunna göra det 

till sin eget och sedan använda för att styra sin egen aktivitet. Barnet är huvudperson i 

processen och genom samspelet sker lärandet, där samtalet är en viktig del. Det är inom den 

närmaste utvecklingszonen som barnen ska utmanas och lära sig i sociala samspel med 

varandra. Barn lär sig av dem som kan lite mer, så väl av andra barn som vuxna. Vygotskij 

hävdar att när barn får vägledning och uppmuntran från andra mer erfarna människor medför 

det att barnen kan lösa uppgifter på det kognitiva området som de inte själva kan klara av och 

det leder till en intellektuell utveckling. Det är därför viktigt att stimulera barnen till ett aktivt 

verbalt samarbete med andra och ge dem det stöd och hjälp de behöver för att klara av nya 

uppgifter. Enligt Vygotskij sker lärandet i den proximala utvecklingszonen, det han anser är 

att aktiviteter stimulerar barnet som i sin tur sätter en hel rad inre processer i rörelse 

(Vygotskij, 1981). 

 

5. Metod 

I metodavsnittet kommer vi att beskriva vilken metod vi valt, redogöra för vårt urval, beskriva 

hur vi genomförde vår undersökning, klargöra etiska ställningstaganden, reliabilitet och 

validitet samt redogöra för hur vi analyserat och bearbetat vårt insamlade material. 

 

5.1. Kvalitativ metod 

Studiens syfte är att undersöka och ta reda på hur verksamma pedagoger ser på den muntliga 

språkfärdigheten samt hur de använder talet i svenskundervisningen. Studien inriktar sig 

därför på kvalitativ data. Den kvalitativa metoden använder sig av språkliga uttryckssätt som 

skrivna eller talade ord. Som kvalitativ metod använder man sig ofta av intervju, vilket denna 

undersökning har som verktyg för att uppnå syftet och få svar på frågeställningarna. Den 

kvalitativt inriktade forskaren intresserar sig för hur individer uppfattar, tyder och formar sin 
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omgivning utifrån sina tidigare kunskaper och upplevelser (Backman, 1998, s. 47-48). Vårt 

syfte är att ta fram pedagogernas syn på den muntliga språkfärdigheten. 

 

5.2. Val av metod 

Vi använde oss av intervju som metod. Den här metoden valde vi för att vi fann det viktigt att 

föra ett samtal med våra respondenter, genom att ha öppna frågor utan givna svar, eftersom vi 

anser att det lämpade sig bäst för vår undersökning. Vid en intervju kan man lättare tillägga 

eventuella följdfrågor eller upprepa en fråga om man inte förstår det respondenten svarar eller 

om respondenten inte förstår vad man vill få fram. En kvalitativ intervju kan liknas mer vid 

ett vanligt samtal där man använder sig av öppna frågor men där intervjuaren ser till att 

respondenten håller sig till ämnet. Det är viktigt att man inte styr intervjun eller ställer 

ledande frågor. Ett sätt att undvika det här, är att pröva frågorna på någon utomstående. Du 

ska inte veta svaren på de tilltänkta frågorna, vet du svaren är frågorna ledande och behöver 

ändras. Allra bäst är det om respondenten får berätta något utifrån sin egen erfarenhet. Öppna 

frågor är en bra modell där man har en svag struktur på frågorna och där följdfrågorna följer 

respondentens tankar, frågorna tas inte upp i en bestämd ordning. I den kvalitativa intervjun är 

det viktigt att intervjua de som har kunskap kring det man vill undersöka. Det är också viktigt 

att informera de tilltänkta respondenterna om att de kan tacka nej till intervjun, samt att om de 

väljer att medverka kan de när som helst välja att avbryta intervjun (Kihlström, 2007). 

 

Fördelen med intervju är att man får en personlig kontakt med den man talar med och på så 

sätt få en bättre bild av personen, vilket leder till att det är lättare att sammanställa och 

analysera svaren. Viss förkunskap inom ämnet gör det möjligt att formulera frågor utifrån det 

vi redan vet samt att ställa lämpliga följdfrågor. Man lär sig även samtala och lyssna på 

barn/elever. Intervju är ett svårt redskap att använda och det behövs många genomförda 

intervjuer för att få ett så objektivt förhållningssätt som möjligt.  Med intervju kan det vara 

risk att man är subjektiv om man ställer ledande frågor där det finns ett givet svar. En nackdel 

är även att man kan lägga in sin egen värdering i svaren (Kihlström, 2007). 

 

Lantz (1993/2007) skriver att intervjun kan beskrivas som en situation av samspel mellan två 

olika personer med olika och icke-jämställda roller. En frågar och en svarar, 

kommunikationen är föremål för analysen. Intervjun är till för att samla information och det 

förutsätts att intervjuaren har ett syfte med utfrågningen. Att intervjua professionellt kräver 
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både kunskaper och färdigheter, samt att man lämnar utrymme för eftertanke och förarbete. 

Om förarbetet inte tillägnas tillräckligt tid kan intervjuaren i efterhand komma på andra frågor 

som eventuellt passade undersökningen bättre, än de frågor man använde sig av (Lantz, 

1993/2007). 

5.3. Urval 

Vår undersökningsgrupp innefattar sju lärare som undervisar i år 4-9; tre pedagoger som 

undervisar i år 4-6 och fyra som undervisar i år 6-9. Vi genomförde vår undersökning på tre 

olika grundskolor belägna i västra Sverige. Två av skolorna är medelstora skolor med år 1-9 

och en skola är en liten skola med år 1-6. Vi använde oss av lärare som vi var bekanta med 

sedan tidigare. Anledningen var att vi ansåg att lärarna skulle känna sig mer trygga med oss 

under intervjun och att det skulle ge oss mer resultatmässigt. Vi har tagit med i beräkningen 

att det kan vara negativt att känna respondenterna, eftersom vi kan veta deras svar i förväg. 

Därför har vi efter att vi transkriberat intervjuerna, lyssnat på intervjuerna för att höra om 

någon av oss ställer ledande frågor. Har det förekommit har det materialet inte tagits med i 

resultatet. Vi har för enkelhetens skull valt kalla alla respondenter för ”hon”, det har ingen 

betydelse för vårt arbete om respondenten tillhör det manliga eller kvinnliga könet. Det har 

heller ingen betydelse vilken ålder de har eller hur länge de arbetat i skolan för studiens syfte. 

I resultatredovisningen och diskussionskapitlet nedan betecknas respondenterna A, B, C, D, 

E, F, G. 

 

5.4. Genomförande 

Studien har genomförts på tre skolor, där sju pedagoger intervjuats. Intervjufrågorna (se 

bilaga 2) som använts har varit konstruerade i förväg för att kunna hålla en riktlinje under 

intervjuns gång. Vi utgick från de didaktiska frågorna, vad, hur, varför, samt 

frågeställningarna till vårt syfte, när vi skrev frågorna till intervjuerna. Vi skickade ett 

missivbrev (se bilaga 1) till de tilltänkta respondenterna samt rektorerna på skolorna, för att 

alla skulle få samma information kring studien som skulle genomföras. 

 

Innan intervjuerna fick respondenterna ta del av en sammanställning av vad styrdokumenten 

(Lpo 94) och kursplanen i svenska (se bilaga 3) har att säga om muntlig språkfärdighet. Vi har 

spelat in intervjuerna med diktafon, för att kunna lyssna på respondenten och hennes svar. Vi 

ser det som en fördel att spela in intervjuerna för då har vi kunnat lyssna på respondenternas 
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svar vid flertal gånger, samt att vi har haft möjlighet att skriva ner intervjun ordagrant. 

Intervjuerna har efter undersökningens slut raderats. Vi delade upp intervjuerna mellan oss så 

vi har intervjuat på varsitt håll. 

 

Respondenterna fick själva välja dag och tid när de passade dem bäst att bli intervjuade, det 

gjordes för att inverka så lite som möjligt på elevernas undervisning. Respondenterna har 

också fått välja plats när de blev intervjuade, för att de skulle känna sig så bekväma som 

möjligt. 

 

5.5. Etiska ställningstaganden 

När det gäller forskningsetiska principer så finns det fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet 

(2002) begär att man som forskare måste förhålla sig till under arbetets gång. Det är för att 

skydda berörda personer inom forskningen så att de inte utsätts för kränkningar eller fysiskt 

skada och för att säkerhetsställa deras integritet. Vi tog hänsyn till de fyra huvudkraven när vi 

gjorde vår undersökning. 

Informationskravet innebär att forskaren informerar deltagarna om undersökningens syfte, hur 

den kommer att genomföras, att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin 

medverkan när helst de vill. I informationen ska forskaren även delge allt som kan påverka 

deltagarnas vilja att vara delaktiga i undersökningen. Vi informerade våra deltagare skriftligt 

genom ett brev där vi presenterade oss själva, klargjorde syftet med vår undersökning, hur vi 

tänkt gå till väga och att deltagandet var frivilligt och anonymt. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna måste ge sitt samtycke till att delta i undersökningen, 

ingen kan tvingas att delta mot sin vilja. Om undersökningen omfattar barn under 15 år ska 

vårdnadshavare ge sitt samtycke. Vi informerade muntligt deltagarna att de måste ge sitt 

samtycke och att de kunde välja avbryta intervjun när helst de önskar. 

Konfidentialitetskravet för med sig att forskaren ska fingera namnen på dem som deltar i 

undersökningen samt om någon kan identifieras så ska tystnadsplikt råda. All information 

som kan härledas till någon person ska avidentifieras så att utomstående inte kan identifiera 

personen. Under våra intervjuer använde vi oss av bandspelare som vi försäkrade våra 

deltagare om att vi förvarade under säkra former utan tillgång för utomstående. Vi upplyste 

alla berörda parter att vi fingerar namnen på dem som deltar. 
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Nyttjandekravet medför att insamlat material endast får användas till det som 

forskningsändamålet avser. Vårt underlag används inte vid något annat tillfälle och efter 

sammanställningen raderades samtliga bandinspelningar. 

 

5.6. Reliabilitet och validitet 

När man gör en undersökning måste man se till att den har en reliabilitet (tillförlitlighet) och 

en validitet (giltighet).  Med reliabilitet, som betyder tillförlitlighet, avses precisionen vid 

mätningen, det vill säga att mätningarna är korrekt gjorda. Svaren ska bli likadana oavsett 

vem det är som gjort undersökningen. Med validitet, giltighet, menas att man har undersökt 

det som man avsett att undersöka och att resultatet kan kopplas till syftet. Det viktiga är att 

man undersöker det som är relevant i sammanhanget och att man har använt sig att rätt 

instrument vid rätt tillfälle (Thurén, 2004). 

 

För att en undersökning ska ha god validitet krävs det att resultatet kan kopplas ihop med 

syftet (Thurén, 2004). För att få en trovärdig undersökning med ett potentiellt rättvist resultat 

har vi intervjuat flera pedagoger. För att få en så tillförlitlig undersökning som möjligt har vi 

intervjuat pedagoger som är relevanta för vår undersökning, i vårt fall pedagoger med svenska 

som undervisningsämne. När vi sammanställde vårt resultat kunde vi se att vi fått svar på de 

frågeställningar som vi hade med i vårt syfte. 

 

Syftet med studien har varit att undersöka hur verksamma pedagoger ser på den muntliga 

språkfärdigheten samt hur de arbetar aktivt med den muntliga språkfärdigheten i 

svenskundervisningen. Vi kan därför inte uttala oss om resultatet som framkom är alla 

pedagogers syn på den muntliga språkfärdigheten. Vi kan bara utgå från hur de sju 

pedagogerna ser på den muntliga språkfärdigheten men vi kan inte svara för hur andra 

pedagoger ser på den muntliga språkfärdigheten. Eftersom vi har intervjuat sju pedagoger, 

vilket inte är många, så kan inte heller någon generalisering göras, inte minst med tanke på att 

respondenterna arbetar på skolor i varandra relativt näraliggande kommuner. 
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5.7. Analys och bearbetning 

Frågorna vi ställde under intervjuerna har vi skrivit gemensamt, vi fann det tillräckligt att ha 

med fem frågor för att kunna besvara vårt syfte (se bilaga 2). Vi var mycket noga med att 

frågorna inte gick att besvara med ett ja- eller nej- svar. Vi har utgått ifrån de didaktiska 

frågorna, vad, hur, varför, när vi skrev frågorna till intervjuerna, samt frågeställningarna till 

vårt syfte, vilka kan sammanfatts som: 1) pedagogernas attityder och förhållningsätt till tala-

momentet i skola och samhälle, relaterat till styrdokumenten (avsnitt 6.1–6.3 i resultatdelen 

nedan) 2) undervisningsmetoder (6.4 nedan) och 3) bedömning av tala-momentet (6.5 nedan). 

 

Intervjuerna har transkriberats för hand för att få en bättre struktur över informationen och 

över vad som verkligen kom fram under intervjun. Sammanställningarna skedde var för sig 

till en början. Varje intervju har transkriberats var för sig för att kunna skilja dem åt. När det 

var gjort träffades vi för att gå igenom intervjusvaren tillsammans. Vi gjorde en 

sammanställning av varje fråga för att få en bättre överblick av intervjusvaren. 

 

Utifrån det här bearbetade vi frågorna tillsammans och satte ihop grupper där respondenterna 

tyckte lika angående en fråga. Därmed hade vi en bra sammanfattning att utgå ifrån. Efter 

arbetet med bearbetningen och sammanställningen, sammanställde vi ett resultat utifrån de 

frågeställningar vi hade. Vi har även studerat de svar vi fått för att se om de svarade på vårt 

syfte. Utifrån vårt syfte skrev vi sedan ner det sammanställda resultatet genom att skriva en 

löpande text varvat med citat från pedagogerna. I diskussionsdelen kan tolkning av resultatet 

följas. 
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6. Resultat 

6.1. Pedagogernas förhållningssätt gentemot tala-momentet i kursplanen 

Samtliga respondenter som vi intervjuade ansåg att de arbetade efter kursplanens mål. De 

ansåg att det var fullt möjligt att arbeta efter den, men ett problem som togs upp var att de 

tyckte att tiden inte räckte till för att hinna lyssna på eleverna och de ansåg att 

gruppstorlekarna var för stora. Så här uttryckte sig en respondent: 

C: /…/ det var väldigt skönt för eleverna att ha halvklass i svenska i 7:an och 8:an, 

just för att då kunde man diskutera i smågrupper och det blev lite lugnare /…/ det är 

stor skillnad mot nu när vi bara har helklass /…/ eftersom man inte har den 

möjligheten då att, att dela in sig. 

Respondent A, B, E och F som även undervisar i SO såg det som en fördel för de 

hade fler lektioner till sitt förfogande: 

E: Det kommer väldigt mycket i de andra ämnena också, det tycker jag, sen också, 

särskilt inom SO och NO sådär, då är det ju väldigt mycket det som, det handlar ju 

väldigt mycket om att samtala, lyssna, diskutera, redovisa, så. 

 

6.2. Den muntiga språkfärdighetens roll i skolan 

Samtliga respondenter ansåg att alla språkliga basfärdigheter är lika viktiga. Respondent C 

försöker i sin undervisning betona att alla delar är lika viktiga för sina elever, men tror att de 

uppfattar det skriftliga som viktigare: 

C: /…/ jag menar inte så att det skriftliga är viktigare, men inte heller att det 

muntliga är ju viktigare, utan man behöver ha alla delar /…/. 

 

 Respondent G ansåg att det skriftliga väger tyngst i skolan medan läsa och tala är likvärdigt. 

Respondent A trodde att det sker mer muntlig framställning i de lägre åldrarna än i de högre. 

Samtliga respondenter ansåg att den muntliga språkfärdighetens roll i skolan bland annat 

innebär att få eleverna att arbeta tillsammans, göra så att alla får komma till tals och att det är 

viktigt att alla elever får uttrycka sin åsikt. Fem av sju respondenter ansåg att den muntliga 

språkfärdigheten är viktig i skolan men prioriterar den skriftliga delen mer: 

F: Jag prioriterar skrivandet mer. /…/ det känns på något sätt att det muntliga 

kommer i skymundan. 



20 

6.3. Den muntiga språkfärdighetens roll i samhället 

Samtliga respondenter hävdar att den muntliga språkfärdigheten i samhället har fått en större 

betydelse nu mot förr. De anser att den muntliga språkfärdigheten är oerhört viktig i samhället 

eftersom det är viktigt att kunna kommunicera med andra människor, särskilt i situationer då 

man söker arbete. Så här svarade några respondenter: 

A: Att man kan uttrycka sig så klart så att mottagaren förstår och det är något av det 

svåraste som finns i samhället, information, även om den är skriftlig eller muntlig. 

G: Jag menar det muntliga är jätteviktigt, det är ju så du, det är så den första 

kontakten sker, så det är egentligen det som är det viktigaste. 

 

6.4. Pedagogernas arbete med talet i klassrummet 

Samtliga respondenter tycker att det är väldigt viktigt att man arbetar aktivt med det muntliga 

framställandet i klassrummet. Respondent A, B och E som arbetar i de lägre åldrarna anser att 

tala-momentet är mer berättande än rena redovisningar, de menar att de använder sig av mer 

korta framföranden och boksamtal:  

E: /…/ att läsa en bok och berätta om boken på ett levande sätt, /…/ sen har vi 

likadant med nyheter och så, att man ska berätta om en nyhet och då är det på samma 

sätt då. 

Respondent C, D, F och G som arbetar i de högre åldrarna arbetar med redovisningar, 

klassrums- och gruppdiskussioner: 

D: Det finns ju alltid med, vi gör ju muntliga redovisningar /…/tala-momentet är 

sånt som att man måste, det måste medvetandegöras tydligt för det kommer inte av 

sig själv /…/. 

G: Det är gruppdiskussioner, mycket gruppdiskussioner, men det är också muntliga 

framföranden och redovisningar av sina arbeten /…/. 

Samtliga respondenter använder skriften som en komplettering till det muntliga. De påpekade 

att tiden samt gruppstorlekarna medför att de inte hinner lyssna på alla elever. De hävdade att 

de hade valt andra arbetsmetoder om det funnits möjlighet till det. 
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6.4.1. Faktorer som påverkar valen av muntliga moment 

När respondenterna svarade på frågan så gick åsikterna isär väldigt mycket. Flertalet av 

respondenterna tog upp flera faktorer som påverkar valen av muntliga moment. Respondent 

C, E och G angav att det är kursplanen som styr deras val av muntliga moment i 

undervisningen: 

G: /…/ jag utgår från kursplanen hela tiden. 

Respondent C menade också att de nationella proven som eleverna ska göra i år 9, 

påverkar hennes val av muntliga moment: 

C: /…/ man har ju någonstans i bakhuvudet att i 9:an ska eleverna göra de muntliga 

nationella proven och det är ju dem som eleverna ska klara, så då måste man ju träna 

diskussionsmomentet och man måste träna det att man ska berätta inför en grupp 

/…/. 

Respondent B, C och G påpekade att det är elevgruppen i sig som påverkar deras val:  

C: /…/ man får ju anpassa lite grann utifrån den gruppen man har /…/. 

Respondent G sa också att det är viktigt att göra saker som eleverna gillar att göra: 

G:/…/ sen vet jag ju att eleverna ÄLSKAR att diskutera, det är en av deras 

favoritsysselsättning, det är ju att få argumentera och debattera /…/. 

Respondent A menade att medier påverkar hennes val av muntliga moment, 

diskussionsämnen hämtas främst utifrån, som är aktuella för eleven: 

A: /…/ men de faktorer som påverkar kommer utifrån som när det är val, 

svininfluensa och 11:e september. 

Respondent A påstod också att läroboken styr hennes val av muntliga moment: 

A: /…/ sen finns det de som är spikade i läroböckerna, både i Bogelinds och Steg i 

svenskan /…/. 

Respondent D var inne på samma spår, för hennes del är det läroboken i svenska som styr alla 

muntliga moment som genomförs i undervisningen. När vi frågade henne om det finns några 

andra faktorer som påverkar hennes val svarade hon: 

D: Nej, det kan jag nog säga att det inte finns, hemskt omodern. 
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Respondent F berättade att skolan arbetar tematiskt, vilket innebär att det är det aktuella 

projektet som styr hennes val av muntliga moment. När vi samtalade med respondent F, så sa 

hon att det är projektet som de håller på med som påverkar valen. Är det ett projekt där det 

passar bäst att diskutera så gör de det, är det ett projekt där det passar att redovisa för varandra 

i grupper så gör man det. Hon låter eleverna vara med och bestämma om hur de vill redovisa: 

F: /…/ när vi [eleverna och lärare] planerar jobbet, titta på kriterier, att titta på vilket 

arbetssätt som passar bäst /…/ kommer fram till att här ska vi diskutera, här ska vi 

inte skriva, här passar det mycket bättre att vi pratar /…/. 

 

6.5. Tala-momentets betydelse vid betygsättning och bedömning 

Samtliga respondenter sa att talet inte har lika stor vikt som läsa och skriva i bedömning samt 

betygsättning: 

B: /…/ jag känner nog lite grann att det här tala-momentet lite grann, man glömmer 

bort det om jag ska vara ärlig, renodlat faktiskt. Det är mycket det här skriva och 

samma saker. 

Respondent F säger också att talet kommer i skymundan: 

F: Tala är en mindre del, ja det är det. 

Respondent D sa att skriva och läsa väger tyngre vid bedömningen än vad tala gör, hon 

menade att de färdigheterna tar längre tid att utveckla för eleverna. Därför ska de väga tyngre 

vid en bedömning: 

D: /…/ den skriftliga språkförmågan väger ju tyngre, den är å andra sidan lite 

knivare att utveckla, den tar mer kraft, mer tid och mer jobb i anspråk och sen 

kanske är den mer lättbedömd för mig som lärare också för den delen, alltså jag kan 

bedöma den i efterhand, då är det muntliga då, har man inte spelat in så får man göra 

bedömningen just då och det kan vara lite svårt /…/. 

Respondent E påstod att det läggs mindre vikt på talet vid bedömningen. Läsa och skriva får 

större plats. Hon trodde att det läggs mindre vikt på tala eftersom läsa och skriva är något du 

ska erövra när du kommer till skolan. Respondent E berättar vidare att har du inte knäckt 

läskoden innan du börjar år 1, kan du förmodligen inte skriva heller, men tala det kan alla när 

de kommer till skolan. Hon trodde att det är en anledning till att det läggs mer tid på att läsa 
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och skriva i de lägre åldrarna. Respondent A hävdade att hon inte tänker på målen som ska nås 

förrän det är dags att skriva omdömen: 

A: /…/ inget man tänker på innan man sitter med skriftliga omdömen framför dig. 

När man sitter med bedömningar framför dig, då tänker man på det som står i 

kursplanen för årskurs 5, har eleven kommit dit? Ja, det har han. Då är det klart. 

 

6.5.1. Orsaker till talets mindre betydelse vid betygsättning och bedömning 

Samtliga respondenter angav flera orsaker till varför talet har en mindre betydelse vid 

betygsättning och bedömning. Respondent F ansåg att tala har en mindre betydelse, vilket kan 

bero på vilken slags tradition vi har i skolan och ansåg att den traditionen är svår att bryta. 

Hon ansåg att vi har en tradition i skolan som säger att läsa och skriva är viktigare än att tala, 

därför påverkar det henne vid bedömningen. 

Respondent G resonerade på ett helt annat sätt, hon sa att talet väger mindre vid bedömningen 

för att det kan vara svårt att bedöma talet. Det är lättare att få in text från eleven, som kan 

bedömas i efterhand. Talet måste bedömas här och nu, talet är väldigt flyktigt. Därför väger 

inte talet lika tungt som läsa och skriva vid en bedömning: 

G: /…/ det är svårt att uppfatta allt som sägs och att det är därför som det inte blir 

lika, att det inte har lika stor vikt. 

Respondent G fortsatte med att säga att en annan anledning kan vara att det är svårt att veta 

vad som kommer från eleverna själva vid en diskussion, samt vad som kommer från de andra 

klasskamraterna. Hon menade att det är svårt att se den individuella förmågan när en grupp 

elever samtalar, man vet inte vad som är den enskilda elevens förmåga. 

Respondent A berättade att det kan bli problem när man har elever i en klass med annat 

modersmål än svenska, där kan det bli svårt att göra en rättvis bedömning, för eleven har inte 

språket. Hon berättade om en kollega som har många olika nationaliteter i sin klass: 

A: /…/ t.ex. på en skola, jag pratade med en lärare där. Han hade 19stycken språk i 

samma klass. Hallå! Köra svenska där är som att stånga sig blodig i väggen, det kan 

inte bli någon ordning och reda på någonting /…/. 
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6.5.2. Kritik mot kursplanens mål i svenska gällande talet 

Respondent B, C och E kritiserade tala-momentets mål i kursplanen, de ansåg att målen är 

väldigt vaga.  De hävdade att det krävs mer utvecklade mål. Respondent B har därför 

tillsammans med kollegor utvecklat målen gällande talet, där de ställer högre krav på eleven. 

Respondenterna B och C fann att det blir mer tydligt nu när alla skolor i kommunen ska ha 

likadana skriftliga omdömen vad gäller talet. Respondent C menade att det blir enklare för 

pedagogerna att bedöma, då de har en mall att gå efter. Förut kunde det muntliga gå förbi 

dem: 

C: /…/ att det muntliga är en viktig del, för nu så ska man kryssa i om eleven är i 

nivå eller under eller över nivå i /…/ tala och lyssna och då kan det ju faktiskt bli så 

att någon elev som inte har klarat att vara med i gruppdiskussioner t.ex. får ett under 

nivå kryss på det och då ser man ju, då blir det tydligt också att ja, /…/ men jag tror 

att det är ett väldigt bra på ett sätt, för då blir det tydligt för föräldrarna och hemmet 

att det muntliga räknas in, för jag tror också att många föräldrar kanske har med sig 

en skoltradition där det var proven som räknades /…/. 

Respondent E tyckte att kraven i år 5 när det gäller den muntliga delen är för låga. Hon ansåg 

att alla elever klarar det målet, eftersom eleverna inte får någon utmaning: 

E: Läsa och skriva tar mer plats, det gör det, helt klart. Kanske för att kraven inte är 

så höga när det gäller tala, hade kraven varit högre så hade man säkert lagt mer 

fokus på det och kanske lagt mer tid till det /…/. 

 

7. Diskussion 

7.1. Resultatdiskussion 

I det här avsnittet kommer vi att diskutera de svar som framkommit under vår undersökning 

och som presenterats i resultatavsnittet. Vi kommer att koppla resultatet till den forskning som 

vi tagit upp i bakgrunden samt diskutera de slutsatser vi kommit fram till. 

 

Resultatet av vår studie stämmer till stor del överens med de tankar vi hade innan vi 

genomförde den här undersökningen, att pedagoger lägger mer tid på skrivning och läsning än 

på den muntliga språkfärdigheten. Det som förvånade oss var att pedagogerna ansåg att talet 

hade en stor betydelse men i praktiken arbetade de inte med muntlig språkfärdighet i så stor 
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utsträckning. Det betyder att pedagogerna säger emot sig själva. Talet är viktigt men man 

arbetar inte mycket med det i undervisningen, man lägger mer tid på att läsa och skriva. 

 

7.1.1. Talets lägre status i skolan 

Respondenterna hävdar att talet har en mindre betydande roll i skolan, men att det ändå i 

samhället är oerhört viktigt att kunna kommunicera med andra människor. Adelmann (2009) 

anser att det är viktigt för elever att både kunna lyssna och bli lyssnad till för den fortsatta 

språkutvecklingen. Linell (1978) menar att den grundläggande drivkraften för all 

språkutveckling för människan är behovet av att kunna kommunicera muntligt med andra. 

Linell anser att språket utvecklas i ett socialt samspel med andra människor. Han påstår att 

den som inte har något språk oftast har en dålig självbild. 

 

Enligt Vygotskij (1999) styrs lärandet både av social och av kulturell praxis som förverkligas 

genom att man deltar aktivt i olika sammanhang och konkreta situationer. Människan måste 

ha ett språk för att kunna kommunicera med andra människor. Vygotskij utgår från den 

konstruktivistiska grundtanken där det handlar om att eleven är aktiv och konstruerar sin egen 

kunskap och därmed sker det en kognitiv utveckling hos eleven (Beilin, 1992). I linje med det 

här hävdar vi att det är viktigt att man lägger mer tid på att utveckla den muntliga 

språkfärdigheten i skolan. Som resultatet av vår studie visar så får talet mindre utrymme än de 

andra grundläggande språkfärdigheterna såsom att läsa och skriva. Pedagogerna anger att de 

lägger störst vikt på det skriftliga i skolan, det gäller även vid betyg och bedömning. 

Samtidigt säger de emellertid att talet har en större roll i samhället, än vad de andra 

språkfärdigheterna (läsa, skriva) har. 

 

Vygotskij menar att människan påverkas av hur vi tar del av kunskap för att användas i nya 

kommunikativa sammanhang, när vi talar med andra. Språket har en stor betydelse för 

tänkandet och lärandets utvecklingsprocess. Den viktigaste och mest grundläggande faktorn, 

när det gäller kunskapsbildning genom språklig kommunikation, är det vardagliga samtalet. 

För genom den språkliga kommunikationen utvecklas det bästa förhållandet för inlärning 

(Säljö, 2000). Därför påstår vi att det är mycket viktigt att skolan får mer utrymme och tid till 

att utveckla elevernas språkförmåga. Alla människor behöver ett språk, för språket är nyckeln 

till kommunikation och samarbete. Resultatet visar att samtliga respondenter hävdar att det är 
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viktigt att utveckla den muntliga språkfärdigheten, vilket en respondent beskriver enligt 

följande: 

G: Jag menar det muntliga är jätteviktigt, det är ju så du, det är så den första 

kontakten sker, så det är egentligen det som är det viktigaste. 

Det som förbryllade oss var, som nämnts ovan, att samtliga pedagoger betonade att den 

muntliga språkfärdigheten är viktig när man kommer ut i samhället, men ändå så arbetar de 

inte särskilt mycket med talet i skolan. Hur kommer det sig? En av anledningarna kan vara 

tidsbrist, för stora undervisningsgrupper, samt att kursplanens mål är vaga när det gäller talet, 

vilket vi utläst ifrån resultatet. Palmér (2004) skriver att många av hennes kollegor tycker att 

det är svårt att få talet att fungera i klassrummet, för talet tar mycket undervisningstid. Palmér 

(2004) finner vidare att det kan leda till att lärarna väljer andra arbetsformer som gör att 

talträningen går förlorad, vilket flera av de pedagoger vi intervjuat angivit. Som vi påpekat i 

tidigare avsnitt så har vi uppfattat det som att det talade ordet har lägre status än det skrivna 

vid våra perioder av verksamhetsförlagd undervisning (VFU), vilket resultatet av vår 

undersökning bekräftar. 

 

7.1.2. Talet i skolan - metoder 

Samtliga pedagoger hävdar att de arbetar aktivt med muntlig framställning i klassrummet. De 

pedagoger som arbetar i de lägre åldrarna berättar att de använder sig av mer korta berättande 

framföranden och boksamtal. Dysthe (1996 i Palmér, 2004) menar att det är viktigt att lärarna 

skapar en dialogisk undervisning, där kommunikationen känns äkta och levande. Pedagogerna 

tycker det är viktigt att man börjar med små enkla övningar, där eleverna får gå in och berätta 

om något utan några krav. Palmér (2004) nämner också att det är viktigt att skapa en 

meningsfull och levande dialog med eleverna. 

 

Pedagogerna som arbetar i de högre åldrarna arbetar med olika former av diskussioner och 

redovisningar. Anledningen till att de arbetar med talet i grupp är att gruppstorlekarna är stora 

samt att det tar mycket tid av undervisningen att hinna lyssna på var och en av eleverna. 

Därför använder sig pedagogerna av skriften som ett komplement till det muntliga. 

Pedagogerna hade valt andra arbetsmetoder om det varit möjligt. För, som Palmér (2004) 

skriver, många av hennes kollegor tycker att talet tar mycket tid av undervisningen och det kan 

kännas pressande för lärarna, vilket kan leda till att man använder sig av andra arbetsformer. 

Flertalet av pedagogerna hävdade också att de hade arbetat mer med talet om de haft tillgång 
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till större resurser i klassrummet; att lyssna på 30 elever själv, är nästintill omöjligt. Vi förstår 

det som att pedagogerna väljer andra arbetsformer på grund av tidspress och bristfälliga 

resurser i skolan. 

 

7.1.3. Kritik mot kursplanen 

Pedagogerna betonar att talet är väldigt viktigt men några av dem kritiserar kursplanens mål 

då de tycker att de är väldigt vaga och inte så konkreta. Det kan vara en anledning till varför 

pedagogerna väljer att arbeta mindre med talet i skolan. Enligt de mål som står i kursplanen 

ska eleven i slutet av femte skolåret kunna beskriva och berätta muntligt så att mottagaren 

förstår budskapet. Eleven ska i slutet av nionde skolåret kunna diskutera och samtala 

tillsammans med klasskamrater. Eleven ska kunna framföra sin åsikt och lyssna på andras 

åsikter. Pedagogerna önskar tydligare och mer konkreta mål när det gäller talet, då de menar 

att det är lätt att glömma bort talet. De erkänner att talet är något de tänker på först när de ska 

skriva skriftliga omdömen: 

A: /…/ inget man tänker på innan man sitter med skriftliga omdömen framför dig. 

När man sitter med bedömningar framför dig, då tänker man på det som står i 

kursplanen för årskurs 5, har eleven kommit dit? Ja, det har han. Då är det klart. 

Talet tycks alltså få en mindre betydelse vid bedömning och betygsättning. Men som man kan 

utläsa i kursplanen, så är svenskämnets syfte och roll att ge eleverna möjlighet att utveckla 

sina språkfärdigheter, såsom tala, lyssna, se, läsa och skriva. Om pedagogerna ska utveckla 

alla språkfärdigheter krävs det mer konkreta mål gällande talet, för som det är nu så arbetar 

inte pedagogerna mycket med den muntliga språkfärdigheten. 

 

7.1.4. Skolan kontra samhället 

Pedagogerna anser att talet är den språkfärdighet som spelar störst roll ute i samhället. Vi kan 

bara hoppas att den nya kursplanen i svenska innehåller mer tydliga och konkreta mål 

gällande den muntliga färdigheten. Skolan behöver en förändring gällande talet. Om nu talet 

är det viktigaste att kunna i samhället borde man lägga mer tid på att utveckla den muntliga 

språkfärdigheten i skolan. Liljestrand (2002) anser att vi måste förbereda våra elever för 

samhället och dess utmaningar. Alla elever ska få möjlighet att uttrycka sina tankar och 

funderingar i skolan, vilket leder till har de större chans att lyckas i samhället. Teleman 

(1991) påstår att vi ska ge eleverna ett gott offentligt språkbruk, de har redan ett gott privat 
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språk. Det offentliga språket behövs för att kunna kommunicera med andra människor i 

samhället, samt att det är det språk som används för att förstå information. Det privata språket 

använder du tillsammans med vänner och familj. Därför menar Teleman (1991) att det är 

skolans ansvar att utveckla det offentliga språket. Han påpekar också att det läggs för mycket 

tid på att tiga och lyssna, han vill att eleverna får möjlighet att tala mer. Adelmann (2009) 

anser att eleverna får mindre hjälp med att utveckla talet, de får bara några tips och råd samt 

några allmänna förhållningsregler. Han vill att skolan ska fokusera mer på den muntliga 

språkfärdigheten och utvecklandet av den. Vi ska ge våra elever möjlighet att kunna agera i 

samhället, de ska kunna uttrycka sina åsikter, våga påpeka brister och våga argumentera för 

sin sak, hävdar Svedner (1999). 

 

7.2. Didaktiska konsekvenser 

Som pedagog är det viktigt att utveckla elevernas språkförmåga, då samhället och skolan 

kräver att man kan kommunicera och framföra sin åsikt. Därför anser vi att det är viktigt att 

eleverna får utveckla färdigheten ”tala”. Det resultat som framkommit från vår undersökning 

visar på att de flesta pedagoger som vi intervjuat anser att det är viktigt att utveckla den 

muntliga språkfärdigheten. De slutsatser vi tar med oss i vårt framtida yrkesval handlar om 

vikten av att arbeta mer med talet, men vi vet också från vårt resultat att det finns svårigheter 

som tidsbrist, bristfälliga resurser samt att kursplanens mål i svenska angående talet känns 

diffusa. 

 

Vi är övertygade om att det går att arbeta mer med talet i undervisningen trots de svårigheter 

som vi mött i vår undersökning. Vi ser positivt på vårt kommande arbete med elevernas 

utveckling av den muntliga språkfärdigheten. Vi ser fram emot den nya kursplanen i svenska 

då vi hoppas att målen gällande talet har utvecklats och blivit mer konkreta och fått samma 

status och innebörd som för läsa och skriva. 
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7.3. Metoddiskussion 

Nedan diskuteras valet av metod samt vårt urval. 

 

7.3.1. Kvalitativ metod 

Vi finner att en kvalitativ metod var bäst att använda när man tänkte på undersökningens 

syfte, då det var att ta reda på pedagogernas syn på den muntliga språkfärdigheten. Att 

använda en kvalitativ metod innebär att man intresserar sig för hur individer (pedagoger) 

uppfattar, tyder och formar sin omgivning utifrån sina tidigare upplevelser och kunskaper. 

 

7.3.2. Val av verktyg 

Vi använde oss av intervju som metod, då den lämpade sig bäst för vår typ av undersökning. 

Vi kan i efterhand konstatera att intervju var ett bra verktyg för vår undersökning. Dock hade 

vi önskat att vi haft mer tid, då vi kunnat genomföra fler intervjuer och för att kunna dra mer 

generella slutsatser. Slutsatserna vi kom fram till, tror vi kan gälla för de flesta pedagoger 

men det är inget vi kan uttala oss om. Hade vi intervjuat många fler pedagoger hade vi kunnat 

dra slutsatser som hade kunnat gälla för fler pedagoger. Nu har vi bara de sju pedagogernas 

syn på den muntliga språkfärdigheten. När vi tittar igenom våra intervjufrågor hade man 

säkert kunna ställa fler följdfrågor för att få ett mer djup på undersökningen. Vi ställde inga 

frågor där det fanns ”ett rätt” svar, vilket får ses som tillfredställande. Det är svårt att ställa 

bra intervjufrågor utan att de är ledande eller att man vet svaren på dem innan. Att använda 

intervju som verktyg är bra eftersom man får en personlig kontakt med den man talar med. 

Det är lättare att ta om frågan och respondenten har chans att säga till om de inte förstår 

frågan. Använder man sig av enkät har respondenten ingen möjlighet att ställa frågor till den 

som skickat ut enkäten. 

 

7.3.3. Urval 

Som vi nämnde tidigare hade vi gärna intervjuat fler pedagoger om tiden hade räckt till. Det 

hade varit intressant att intervjua fler pedagoger på samma skola för att se om skolan har en 

viss syn på den muntliga språkfärdigheten. Vi tycker ändå att de sju pedagoger vi intervjuat 

har gett oss gott resultat för vår undersökning, då vi fått svar som vi har kunnat dra slutsatser 

ifrån. Vi menar också att resultatet inte blivit annorlunda om vi inte känt pedagogerna, det var 
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irrelevant för undersökningen. Vi såg det däremot som en fördel att känna dem, då vi tror att 

de kände sig så pass trygga och bekväma med oss att de kunde genomföra en intervju. En 

intervju kan annars kännas som något pressande då man inte känner intervjuaren i fråga, tror 

vi. Det hade också varit intressant att intervjua lika många män som kvinnor för att ta reda på 

om det finns någon skillnad i deras syn på den muntliga språkfärdigheten. 

 

7.4. Förslag till fortsatt forskning 

Det finns mycket forskning som gjorts på den muntliga språkfärdigheten i skolan. Men de 

undersökningar vi har hittat har berört främst gymnasieskolans undervisning. Vi har inte hittat 

många undersökningar som gäller grundskolans svenskundervisning i de högre åldrarna. 

 

Det hade varit oerhört intressant att genomföra en mer omfattande undersökning som inte 

bara bygger på intervjuer, där vi jämför om det finns likheter och skillnader mellan hur 

kvinnliga respektive manliga pedagoger ser på den muntliga språkfärdigheten, samt om det 

finns någon likhet eller skillnad beroende på hur länge de varit verksamma lärare. Om vi haft 

mer tid till förfogande hade det också varit intressant att observera en klass under en längre 

tid, för att få reda på hur lärarna faktiskt arbetar med talet i klassrummet. 

 

7.5. Avslutande kommentarer 

Talet har fått en väldigt stor betydelse i dagens samhälle. Därför hävdar vi att det är viktigt att 

eleverna ska få möjlighet att utveckla sin muntliga språkfärdighet. Efter vår undersökning har 

vi insett hur svårt det är att få in talet i undervisningen med tanke på de resurser skolan har att 

tillgå samt de mål som eleverna ska uppnå. 

Vi vill först och främst tacka alla respondenter som ville medverka i vår undersökning, utan 

dem hade arbetet inte gått att genomföra.  Vi vill också tacka vår handledare Jörgen Larsson 

för all värdefull respons, stöttning och kloka råd. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Hej,  

 

Vi är två studenter från Högskolan i Borås som heter Helén Palm och Veronika Daun. Vi 

kommer att skriva vårt examensarbete nov-09 fram till jan-10. Det gör vi som en sista del i 

vår lärarutbildning. Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur verksamma pedagoger 

ser på den muntliga språkfärdigheten samt ta reda på hur de arbetar aktivt med den muntliga 

språkfärdigheten i svenskundervisningen. 

 

Vi kommer att intervjua lärare på flera olika skolor. Intervjuerna kommer att spelas in på band 

för att underlätta för oss under och efter intervjun. Banden kommer endast att höras av oss 

och efter arbetets slut kommer dessa att raderas. 

 

Vi garanterar att det material vi samlar in endast kommer att användas i forskningssyfte och 

vi förvarar materialet så att ingen utomstående kommer åt det. Inga namn kommer att nämnas, 

och era identiteter kommer att vara anonyma och det kommer inte heller nämnas vilken skola 

som studien gjorts i. Det finns inga rätta eller felaktiga svar, intervjuerna kommer att bestå av 

öppna frågor. Vi strävar efter att intervjun får karaktären av ett samtal. Din medverkan är helt 

frivillig och du kan när som helst välja att avbryta intervjun. 

 

Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till oss. 

 

Med vänlig hälsning Helén Palm och Veronika Daun 

 

Helén Palm 

S050635@utb.hb.se 

 

Veronika Daun 

S050939@utb.hb.se 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

1. Hur förhåller du dig till kursplanens syn på tala-momentet i svenska? Stämmer detta 

överens med vad som är möjligt och hur det faktiskt är i skolan, enligt din erfarenhet? 

Varför/varför inte? 

 

2. Hur ser du på den muntliga språkfärdigheten jämfört med de andra språkliga 

basfärdigheterna? 

 Dess roll i skolan?  

 Dess roll i samhället? 

 

3. Hur och i vilken utsträckning arbetar du aktivt med att öva och medvetandegöra den 

muntliga språkfärdigheten i svenskämnet? 

 

4. Vilka faktorer påverkar ditt val av olika muntliga moment i svenskundervisningen? 

 

5. I vilken utsträckning ingår muntliga moment i betygsättning och bedömning av 

svenskämnet? 
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Bilaga 3 

Lpo94 

Mål att sträva mot: 

 Lära sig att lyssna, diskutera, argumentera, och använda sina kunskaper som redskap 

för att 

-formulera och pröva antaganden och lösa problem, 

     -reflektera över erfarenheter och 

    -kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

 behärska det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och 

tankar i tal och skrift (Lpo 94, s 12) 

 

Svenska - Kursplan 

Ämnets syfte och roll i utbildningen 

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla 

sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film 

och teater. Svenskämnet har som syfte att främja elevernas förmåga att tala och skriva väl 

samt att med förståelse respektera andras sätt att uttrycka sig i tal och skrift. 

Mål att sträva mot 

– utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många 

olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, 

kontakt och påverkan, 

– utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med 

olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera, 

Ämnets karaktär och uppbyggnad 

Men inom svenskämnet ryms huvudansvaret för elevernas språkliga utveckling, vilket innebär 

ökad säkerhet att använda språket uttrycksfullt och tydligt i både tal och skrift och ökad 

förmåga att förstå, uppleva och tillgodogöra sig litteratur. Det ingår i ämnet att beakta 

genusperspektivet, så att förutsättningarna för utvecklingen av språket i såväl tal som skrift 

blir gynnsamma för båda könen. 

Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret  

Eleven skall beträffande tal och samtal 

- kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling på ett 

tydligt sätt framgår, 

- kunna ge och ta emot enkla muntliga instruktioner, och 

- kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras erfarenheter, texter och 

bilder genom att ställa frågor, framföra egna åsikter och ge kommentarer. 
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Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

Eleven skall 

– kunna muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir begripligt och levande, 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

Eleven skall 

– aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna 

redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår och är begripligt, 

Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven arbetar medvetet med sitt språk för att göra det mer uttrycksfullt, korrekt och tydligt 

både i tal och skrift. Eleven argumenterar i diskussioner och grupparbeten för den egna 

åsikten, ställer frågor som hör till ämnet, lyssnar på andra och granskar sina egna och andras 

argument. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven uttrycker sig säkert, välformulerat och med tydligt sammanhang i tal och skrift. 

Eleven är lyhörd för och reflekterar över stilistiska variationer och olika sätt att uttrycka sig i 

tal och skrift. 

 


