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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om muntlig verksamhet i ämnet svenska. Min undersökning har 

ambitionen att visa hur läraren kan skapa goda förutsättningar för språkutvecklande 

muntlig verksamhet i svenskundervisningen.  

Min undersökning är uppdelad i två delar: teori och empiri. Den teoretiska delen inne-

håller tidigare forskning som rör muntlig verksamhet. Empiridelen innehåller intervjuer 

med sex svensklärare, som delger sina erfarenheter av att arbeta med muntlig verksam-

het i svenskämnet. Teoridelen och empiridelen utgör tillsammans underlag för den av-

slutande diskussionen.  

Teoridelen inleds med begreppet litteracitet och hur det kan definieras. Begreppet kan 

ses som en plattform för hur muntlig verksamhet behandlas och bearbetas i resten av 

undersökningen. I teoridelen beskrivs sedan olika klassrumssituationer och varför de 

kan vara mer eller mindre språkutvecklande. I den tredje delen av teoridelen delges 

forskning som inriktar sig på ett metaperspektiv på den muntliga verksamheten. Här 

behandlas uppgifter som ska ge eleverna redskap för ett mer reflekterande arbetssätt 

kring det egna samtalet (talet).  

Empirin består av intervjuer med högstadielärare och gymnasielärare. Lärarna har 

intervjuats om sina tankar om och erfarenheter av att arbeta med muntlig verksamhet i 

svenskämnet. Intervjufrågorna fokuserar på elevers förmåga att argumentera. Delar av 

lärarnas svar redovisas som ett kompletterande material till teoridelen.  

Slutdiskussionen och de slutsatser som kan dras sammanfattas som följer: Elever 

utvecklas mest språkligt när de får sitta och samtala och diskutera i mindre grupper. De 

ska dock ha en struktur för samtalet och hålla sig till ämnet. Ämnet/frågeställningen 

som diskuteras ska inte ligga för långt ifrån elevernas verklighet, utan det ska finnas 

tydliga referenspunkter. De ska utmanas språkligt med olika uppgifter som gör att de är 

tvungna att reflektera över sitt eget språkanvändande, det vill säga vad och hur de 

kommunicerar.  

 

 

Nyckelord: Litteracitet, sociokulturellt perspektiv, skolspråk, argumentation, respons-

arbete, metaperspektiv, retorisk arbetsprocess   
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Inledning 

Under utbildningens gång har vi studenter tagit del av mycket intressant litteratur om 

didaktik och pedagogik. Det jag från början trodde läraryrket handlade om har både 

förändrats och breddats. Vi har ansvaret men också privilegiet att lära och forma unga 

människor inför framtiden. Svenska är mitt första ämne. Svenska är ett livsviktigt ämne. 

Kommunikation mellan individer är grunden för att ett samhälle ska fungera – ett 

demokratiskt sådant.  

Under utbildningens föreläsningar såväl som under VFU-perioder har vi ofta fått 

chansen att diskutera elevers olika förutsättningar: att kunna läsa och skriva, koncen-

trera sig, förstå instruktioner, umgås med andra elever, äta matsalens mat och så vidare. 

Och nu är detta bara faktorer för olikheter som kan identifieras relativt snabbt, men de 

sociala delarna, såsom hemmiljön och hur den formar personerna, är en mer subtil 

faktor. Språkbruket, hur vi uttrycker oss – tolkar och uppfattar omvärlden – det är inte 

lätt att urskilja. Dock utan samtalet, diskussionen, argumentationen går det inte alls. 

Talet är ett verktyg för vår strävan efter att bli sedda och hörda och att förstå andra 

människor. En av svenskämnets viktigaste uppgifter är således att ge eleverna möjlig-

heter att tala. I klass, i mindre grupper eller ensam, men också arbeta aktivt för att hitta 

metoder och strukturer för ökad självmedvetenhet. Ge alla med olika förutsättningar en 

chans att föra fram åsikter för att visa vilka de är och vill vara.  

 

 

Syfte  

Syftet med min undersökning är att med hjälp av tidigare forskning förklara begreppet 

litteracitet och hur det kan vara användbart i arbete med muntlig verksamhet i ämnet 

svenska på högstadet och gymnasiet.  

Vidare är syftet att med stöd i tidigare forskning samt empiri i form av intervjuer med 

lärare belysa hur olika klassrumssituationer och uppgifter kan stärka språkutveckling 

hos elever på högstadiet och gymnasiet.  

Slutligen syftar min undersökning till att fokusera på språklig utveckling kopplad till 

elevers förmåga att argumentera och uppgifter som stärker den förmågan.  
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Frågeställningar  

 Hur kan begreppet litteracitet förklaras?  

 Hur kan läraren skapa goda förutsättningar för språkutvecklande muntlig verk-

samhet inom svenskundervisningen? 

 Hur kan elevers förmåga att argumentera muntligt utvecklas?  

 

 

Metod och material  

I detta avsnitt presenteras de metoder som används i min undersökning. Jag inleder med 

att kort redogöra för undersökningens uppdelning och hur jag gått till väga med de olika 

delarna. Jag presenterar även den litteratur som använts. Metodavsnittet avslutas med en 

metoddiskussion där jag förtydligar varför jag använt dessa metoder samt deras styrkor 

och eventuella svagheter och hur de kan ha påverkat resultatet.  

 

Kvalitativa metoder 

Min undersökning är uppdelad i två delar: teori och empiri. Båda metoderna är 

kvalitativa. Johan Alvehus (2013 s. 20) beskriver att den kvalitativa metoden intresserar 

sig för meningar eller innebörder. Han lyfter fram hur den kvalitativa metoden bör an-

vändas vid forskning om komplexa företeelser. Alvehus betonar att det människor 

upplever som viktigt också är viktigt för den som använder den kvalitativa forsk-

ningsmetoden. Tolkningen är central och handlar om att visa på komplexitet och nyans-

rikedom som ska ge en mer generell förståelse av ett fenomen (Alvehus 2013 s. 21–22).  

 

Undersökningens två delar  

Teoridelen (del 1) är således inte en teoretisk bakgrund utan en utökad sådan och 

fungerar som hälften av hela undersökningen. Den innehåller tidigare forskning om 

muntlig verksamhet i skolan och i svenskundervisningen och är därför en av metoderna 

som ska hjälpa mig att ge svar på frågeställningarna.  

 

Empirin (del 2) innehåller sex intervjuer med svensklärare på högstadiet och gymnasiet. 

Empirin delger frågeställningarna som intervjuerna baserats på samt utvalda delar av 
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respondenternas svar. Intervjuerna är inriktade på muntlig verksamhet i ämnet svenska 

och fokuserar på argumentation.  

 

Teorin och empirin ska tillsammans ge svar på frågeställningarna. Dock vill jag fram-

hålla att frågeställningarna är relativt breda och min ambition är att de ska ge utgångs-

punkter för planering och genomförande av lektioner som innehåller muntlig verksam-

het i svenska samt underlag för vidare studier av ämnet.  

 

Sammanfattning av tidigare forskning  

Här följer en sammanfattning av vilken forskning jag använt och vad de olika källorna 

huvudsakligen bidrar med. En stor del av den litteratur jag tagit del av har tagit upp 

liknande arbetssätt och begrepp, men skribenterna har ändå fått representera olika fokus 

av ämnet muntlig verksamhet.  

 

Pauline Gibbons (2002 och 2009) forskning ligger till grund för redogörelsen för 

begreppet litteracitet och hur det kan ge ökad förståelse av elevernas olika förutsätt-

ningar när det kommer till muntlig verksamhet i skolan. Roger Säljö (2014) är i denna 

undersökning förespråkare för det sociokulturella perspektivet på lärande och hur det 

kan appliceras på muntlig verksamhet. Anne Palmér (2008 och 2010) har en bred 

forskning om muntligt i klassrummet och ger råd och riktlinjer för hur läraren kan och 

bör agera vid olika muntliga aktiviteter med elever. Cecilia Olsson Jers (2012) 

forskning stödjer bland annat hur arbete med respons kan utföras. Siv Strömquist (2014) 

redogör för den retoriska arbetsprocessen och hur den kan fungera som stöd för ett 

reflexivt arbete med muntlig verksamhet. Anna Lyngfelt (2015) beskriver retorikanalys 

och dess relevans för metaarbete, samt hur den kan appliceras på svenskundervisning.  

 

Grundad teori  

Den teoretiska undersökningen kan definieras tillhöra metoden grundad teori (Svensson 

och Arvidsson 2010) eftersom jag låtit litteraturen skapa vidare förståelse av ämnet och 

inspirera till undersökningens nästa steg.  

 

Grundad teori är ett forskningsperspektiv som är alltmer accepterat. Svensson och 

Arvidsson (2010) skriver att syftet med grundad teori är att med hjälp av insamlat 

empiriskt material finna och formulera nya teorier. De förklarar att grundad teori bottnar 
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i att forskaren ska gå in i sin undersökning med öppet sinne. De liknar det vid att 

nollställa sig teoretiskt för att sedan kunna bearbeta materialet i ett vidare perspektiv. 

Med metoden vill forskaren finna mönster och processer som samverkar med varandra 

(Svensson och Arvidsson 2010 s. 106–107). 

 

Litteracitet – Ett centralt begrepp  

Begreppet litteracitet kan ses som en utgångspunkt för denna uppsats. Begreppet 

innefattar olika aspekter av språkliga färdigheter. Det behandlar förmågan att kunna läsa 

olika texter, men det handlar också om vad som står mellan raderna: de sociala och 

kulturella aspekterna av kommunikation. Litteracitet definierar jag som ett samlingsord 

för vad svenskundervisningen ska erbjuda, men det innehåller också samhällsnormer, 

krav och förväntningar. Startskottet för undersökningen blev därför att behandla muntlig 

verksamhet i ämnet svenska utifrån begreppet litteracitet. Pauline Gibbons (2002 och 

2009) forskning kom att bli en plattform för undersökningen. Den gäller främst andra-

språksundervisning, men hon poängterar att hennes forskning, de teorier hon delger, 

med fördel kan appliceras på all språkundervisning. Jag fann Gibbons forskning 

grundläggande och tydlig. Jag valde att ansluta mig till hennes definition av begreppet 

litteracitet (2002 s. 80−81).  

För att fördjupa mig i de sociala och kulturella aspekterna av muntlig verksamhet valde 

jag att redogöra för Roger Säljös (2014) förklaringar av det sociokulturella perspektivet 

på lärande. Säljö stödjer undervisningsinteraktion och dess relevans – och hur lärande 

kan vara en gemensam process mellan elever. Olika muntliga övningar kan således 

betraktas som metoder för språklig utveckling och en viktig del i lärandet.  

Litteracitetsbegreppet och det sociokulturella perspektivet skapade ett ramverk för upp-

satsen. Dessa begrepp skapade ingångar till annan forskning rörande muntlig verksam-

het i svenskundervisningen, nämligen fokus på sociala och kulturella aspekter, såsom 

kommunikationens kontextbundenhet, samt ett aktivt och gemensamt lärande.  

Nästa steg i undersökningen blev att tydliggöra olika riktlinjer och metoder för muntlig 

verksamhet i svenskundervisning. Anne Palmér (2008 och 2010) har i sin forskning 

grundligt behandlat den muntliga delen av svenskämnet. Hon beskriver olika former av 

muntlig verksamhet och hur läraren kan arbeta med det muntliga för att den ska vara 

utvecklande på olika vis. Palmér delger reflektioner från fältstudier, men hon ger också 
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mer konkreta åsikter om hur muntlig verksamhet ska utföras för att uppnå språkutveck-

ling hos eleverna. Palmér refererar också till tidigare forskning inom ämnet, bland annat 

till Gibbons och Vygotskij. Palmérs forskning visade sig bli den jag huvudsakligen 

stödjer utgångspunkterna på för hur muntlig verksamhet ska utföras i svenskunder-

visningen för att vara språkutvecklande och anpassad till olika sammanhang/kommuni-

kationssituationer. Den fokuserar mestadels på det strukturella, det vill säga grund-

läggande förutsättningar i klassrummet för att skapa ett gynnsamt klimat för muntliga 

övningar.  

Den forskning som sedan presenteras i undersökningen handlar till största delen om 

metoder för språkutveckling, från klassrummet till uppgiften. De forskare som jag valde 

att stödja denna del av undersökningen på är Cecilia Olsson Jers (2012), Siv Strömquist 

(2014) och Anna Lyngfelt (2015).  

Det muntliga arbetet kopplade jag till styrdokumentens kursinnehåll och kunskapskrav 

som lyfter fram argumentation och diskussion (Skolverket 2011a och 2011b). Detta 

valde jag att skriva om i uppsatsens bakgrund.  

I den forskning jag behandlade återkom den retoriska arbetsprocessen och dess olika 

delar. Även retoriskt förknippade begrepp som ethos, logos och pathos upprepades 

flitigt i forskning som handlade om tal och argumentation. Begreppen förklarades i sam-

band med uppgifters struktur, samt som hjälpmedel för analys av muntlig verksamhet. 

Jag valde därför att använda dessa begrepp och se dem ur ett språkutvecklande per-

spektiv. Mer och mer intressant fann jag också metaperspektivet på lärande och i detta 

fall den muntliga verksamheten, som enligt den litteratur jag läst med fördel kan sam-

spela med den retoriska arbetsprocessen. De retoriskt präglade begreppen samt analys 

och respons representerar således ett metaarbete och hur det främjar språkutveckling.  

 

Intervjuer − Etnografisk ansats 

Empirin består av intervjuer med lärare i årskurs 9 och på gymnasiet med frågor som 

handlar om muntlig verksamhet i ämnet svenska. Jag ville ge respondenterna relativt 

stor frihet. Frågorna är därför öppna så respondenterna ska kunna berätta hur de tänker 

kring, hanterar och bedömer den muntliga verksamheten. Grundtanken var att få inblick 

i lärarnas arbete och deras upplevelser av svenskämnets muntliga del. Empirin ska i 

första hand komplettera den teoretiska delen, således ge ytterligare svar på mina fråge-
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ställningar om hur svenskundervisning kan behandla muntlig verksamhet för att gynna 

språkutveckling, med fokus på argumentation och diskussion. Empirin är därför inte i 

första hand till för ett jämförande mellan teori och praktik, utan ett komplement till 

teoridelen, vilka sedan tillsammans behandlas i slutdiskussionen.  

Redovisningen av intervjuerna inspireras av en etnografisk ansats, då intervjuerna ger 

inblick i och förståelse av verksamheten i detta fall undervisningen. Intervjuerna har 

genomförts på respondenternas arbetsplats. Jag som intervjuare och skribent synliggörs 

i redovisningen och blir en del av den empiriska undersökningsdelen. Denna del av 

metoden inspireras av Palmérs avhandling från 2008.  

 

Intervjuernas urval och avgränsning  

Empirin består av intervjuer med sex lärare som undervisar i ämnet svenska. Det är tre 

lärare som har elever i år 9 och tre lärare som har elever i kursen svenska 3. Samtliga 

lärare som är representerade i denna studie arbetar inom kommunal verksamhet. Urvalet 

av lärare har baserats på dessa faktorer: 

 Har behörighet i ämnet svenska. 

 Undervisar för närvarande i svenska år 9 (högstadienivå). 

 Undervisar för närvarande i kursen svenska 3 (gymnasienivå). 

Att de intervjuade lärarna undervisar elever i år 9 eller i kursen svenska 3 samspelar 

med intervjuns inriktning mot argumentation. Anledningen till urvalet är nationella 

provets muntliga del. Både i år 9 och i svenska 3 behandlar proven elevens förmåga att 

argumentera. I år 9 är nationella provets muntliga del mer lik en diskussion, medan den 

muntliga delprovsdelen tillhörande kursen svenska 3 utgörs av ett argumenterande tal.  

 

Halvstrukturerade intervjuer 

Intervjun är av halvstrukturerad karaktär. Den innehåller tio frågor, som alla berör 

muntlig verksamhet i ämnet svenska med fokus på argumentation (se bilaga 1). Frågor-

na är formulerade på ett sätt som ger respondenten relativt stor frihet att berätta om sina 

erfarenheter av det frågan tar upp. De är också formulerade för att ge utrymme för 

respondentens tankar och reflektioner.  

 

De som intervjuades fick frågeställningarna skickade till sig på mail cirka en vecka 

innan intervjutillfället. De visste också att de skulle medverka i ett examensarbete som 
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behandlar den muntliga delen av svenskämnet. Intervjuerna tog mellan 45 och 70 minu-

ter. Intervjuerna spelades in men återges inte i sin helhet, utan valda delar har transkri-

berats. Intervjusvaren återges i skriftspråksanpassad form. I intervjusvaren avslutas 

ibland meningarna med tre punkter. Det betyder att respondenten tvekat eller upprepat 

sig.  

 

Disposition  

Både den teoretiska och den empiriska delen av undersökningen är strukturerad efter tre 

så kallade kontextnivåer (Cummins 2000). Anledningen till strukturen är komplexiteten 

i begreppet litteracitet och hur litteracitet skapas. Begreppet är starkt socialt och kultu-

rellt betingat, men kopplas här till det muntliga momentet inom svenskundervisning. 

Således bör undersökningen beröra såväl sociala och kulturella som teoretiska aspekter 

av muntlig verksamhet.  

 

Kontextnivåer  

Kontextnivåerna har följande rubriker: 

 Kontextnivå 1 – Samhället 

 Kontextnivå 2 – Klassrummet 

 Kontextnivå 3 – Uppgiften 

Kontextnivå 1 (samhället) innefattar främst de sociala och kulturella aspekterna av den 

muntliga verksamheten i svenskämnet. Den berör frågor som handlar om varför elever 

ska samtala, diskutera och argumentera. Avsnittet sätter ämnet i en samhällelig kontext 

för att förtydliga teorier om relevansen av att arbeta med olika former av muntlig verk-

samhet inom svenskämnet.  

Kontextnivå 2 (klassrummet) innefattar förutsättningar för muntlig verksamhet i 

svenskundervisningen. Den förklarar olika pedagogiska praktiker med hjälp av begrepp. 

Den behandlar också fördelar och nackdelar med olika undervisningsmetoder kopplade 

till språkutveckling.  

Kontextnivå 3 (uppgiften) innefattar forskning som redogör för mer konkreta klass-

rumsaktiviteter och arbetssätt som ska främja muntlig verksamhet och förmågan att 

kunna argumentera.  
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Empiridelen består av intervjuer med sex lärare från högstadiet och gymnasiet. Intervju-

frågorna och utvalda delar av lärarnas svar redovisas.  

Avslutningsvis analyseras och diskuteras det material som teoridelen och empiridelen 

gett. De diskuteras som en enhet och ska tillsammans ge svar på frågeställningarna och 

ge utgångspunkter för hur muntlig verksamhet kan bedrivas i ämnet svenska i grund-

skolan och gymnasieskolan, med argumentation i fokus.  

 

Metoddiskussion 

För att fastställa vilka metoder jag skulle använda till min undersökning funderade jag 

dels kring begreppet litteracitet och vad det egentligen innebär, dels kring hur autentiska 

undervisningssituationer kan se ut. Vad innefattar muntlig verksamhet i svenskämnet 

och hur kan jag få svar på min grundfråga: Hur kan jag som blivande lärare bedriva 

muntlig verksamhet på ett sådant sätt att eleverna utvecklas språkligt?  

 

För att få mer kunskap om begreppet litteracitet behövde jag välja tidigare forskning 

och bestämma vilken definition jag skulle ansluta mig till. Definitionen erfordrade 

inriktning på skolan och svenskundervisning. Den tidigare forskningen fick sedan föra 

mig stegvis framåt, ge förståelse av begreppet och hur min undersökning skulle komma 

vidare. Gemensamt för den tidigare forskningen är att den behandlar muntlig verksam-

het, men på olika vis. Som tidigare nämnts var min ambition att behandla den muntliga 

verksamheten ur både ett samhälleligt perspektiv och ett snävare perspektiv grundat på 

Skolverkets ramar och riktlinjer för svenskundervisning. Eftersom teoridelen innehåller 

flera aspekter av muntlig verksamhet får jag en plattform och utgångspunkter för hur 

muntlig verksamhet ska bedrivas för att uppnå språkutveckling hos eleverna. Empirin 

som består av intervjuer med svensklärare bidrar med en verksamhetsbaserad del i 

undersökningen. Jag ville komplettera forskning med autentiskt material från aktuell 

svenskundervisning på högstadiet och gymnasiet. Då intervjusvaren innehåller enskilda 

lärares tankar om och erfarenheter av att bedriva muntlig verksamhet i svenska, tycker 

jag den metoden fyller sitt syfte.  

 

De fördelar jag kan urskilja med dessa metoder är den bredd jag fått i min undersök-

ning. Jag har lärt mig mycket utifrån tidigare forskning och intervjuerna har gett mig 

djupare förståelse av språkets (det talade ordets) starka koppling till sammanhang och 

till dagens skolsituation. Jag har fått svar på frågeställningarna och tydliga utgångs-
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punkter att arbeta vidare med. Emellertid finns det svagheter i min undersökning. Att 

skapa en bredd begränsar samtidigt undersökningens djup. Jag berör en rad företeelser 

och begrepp kring muntlig verksamhet, så mitt fokus kan verka oklart. Att ha en utökad 

teoretisk del kan också ge intryck av osjälvständighet: att jag bara bekräftar tidigare 

resultat. Att intervjusvaren inte återges i sin helhet utan väljs ut efter undersökningens 

syfte kan också ifrågasättas. Dock vill jag åter anknyta till frågeställningarnas utform-

ning och hela undersökningens syfte som har ambitionen att ge utgångspunkter, inte 

exakta svar eller sanningar. Sammanfattningsvis anser jag att valet av metoder föll väl 

ut. 

 

Bakgrund  

Bakgrunden behandlar hur styrdokumenten förändrats mellan 1994 och 2011. Den 

innehåller utdrag från den tidigare och den nuvarande läroplanen, för att visa den for-

muleringsförändring som skett i styrdokumenten som rör den muntliga delen av 

svenskämnet.  

Den muntliga delen av undervisningen har alltid funnits men har under de senaste åren 

förtydligats i styrdokumenten. Diskussionen om hur den muntliga verksamheten ska 

utföras och sedan bedömas är ständigt aktuell. Dock kan det urskiljas att argumentation 

fått allt större plats, både skriftligt och muntligt, och det konkretiseras i både kurs-

innehåll och kunskapskrav. Nedan redovisas utdrag från läroplaner (Skolverket 1994a, 

1994b, 2011a, 2011b), de delar av kursernas centrala innehåll och kunskapskrav som är 

fokuserade på muntlig verksamhet, för elever på grundskolenivå och gymnasienivå. De 

utdrag som följer är hämtade från den aktuella läroplanen (Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11, och Läroplan för gymnasieskolan 2011, 

Gy11) samt den föregående (Läroplan för den obligatoriska skolan, Lpo94, och 

Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf94). Syftet med utdragen är att ge en relativt 

konkret bild av utvecklingen av hur den muntliga delen i svenskämnet beskrivs och har 

beskrivits i styrdokumenten de senaste åren, vilket är relevant för undersökningens 

utgångspunkt, nämligen en ökad influens av muntlig förmåga vid bedömning, samt en 

tydligare inriktning mot argumentation.  

Lgr11, ur centralt innehåll 

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad 

som sagts. Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om 

ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition 
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till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera 

och genomföra muntliga presentationer. (Skolverket 2011a) 

Ur kunskapskrav 

E: Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och 

framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till 

viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och 

genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och 

innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra 

enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung 

och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande 

likheter och skillnader. 

A: Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och 

framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för 

samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Dessutom kan 

eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl funge-

rande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. 

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets 

historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt 

framträdande likheter och skillnader. (Skolverket 2011a) 

Lpo94, ur ”Mål att sträva mot” 

Utvecklar en sådan språklig säkerhet i tal och skrift att hon eller han med respekt för 

andra kan, vill och vågar uttrycka sig tydligt i många olika sammanhang. 

Kan analysera, bearbeta och förbättra sitt språk både självständigt och i samarbete med 

andra. I samtal med andra kan uttrycka de känslor och tankar litteraturen väcker. (Skol-

verket 1994a) 

Lpo94, ur ”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde året”  

Eleven skall aktivt kunna delta i samtal och diskussioner samt kunna redovisa ett arbete 

muntligt så att innehållet framgår tydligt. (Skolverket 1994a) 

Kommentar: Med hjälp av utdragen framgår det att styrdokumenten ändrat både inne-

håll och form. I Lpo94 beskrivs målbilder – då det relativa betygssystemet övergick till 

ett målrelaterat sådant. Den muntliga verksamheten finns med men uttrycks på ett något 

mer abstrakt sätt. Diskussion och samspel med andra verkar vara en viktig del. Det 

framkommer också att litteraturen ska vara en framträdande utgångspunkt för samtal. 

Det står dock inte något explicit om argumentation, eller om olika strukturer för muntlig 

framställning. I ”Mål att sträva mot” står det att eleverna bland annat ska analysera och 

bearbeta sitt språkbruk, vilket är intressant ut ett metaperspektiv.  

Gy11, ur centralt innehåll (SVE3) 

Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som 

stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av presenta-

tionstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. (Skolverket 2011b) 
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Ur kunskapskrav 

E: Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge 

välgrundade argument till stöd för den. 

A: Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig kon-

sekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den. Dess-

utom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument. (Skolverket 2011b)  

Lpf94, ur ”Mål för kursen” (Kurs B) 

Eleverna skall få möjlighet att på ett fördjupat sätt och med olika arbetsformer sätta 

litteraturläsning och språkstudier i centrum.  

Kursen har en analytisk inriktning, där både skrivandet och det förberedda talandet ingår 

med samlande av material, planering, bearbetning och utformning av egna texter.  

[---] 

Efter genomgången kurs skall eleven: 

Kunna uttrycka sina tankar i tal och skrift så väl att språket i skilda sammanhang fungerar 

som ett effektivt medel för kommunikation och påverkan.  

Kunna jämföra och se samband mellan texter från olika tider och kulturer samt i tal och 

skrift kunna formulera intryck och iakttagelser i samband med läsningen.  

Kunna analysera och samtala om budskap i texter av olika slag i olika medier för att 

kritiskt granska och bedöma deras innehåll och syfte. (Skolverket 1994b) 

Kommentar: Dessa utdrag visar på att B-kursen i svenska på gymnasiet har målet att 

eleverna ska få en ökad analytisk förmåga. Den muntliga verksamheten har ett tydligt 

samspel med den skriftliga och med läsning av litteratur. Den muntliga verksamheten, 

talet, beskrivs inte separat, utan visas i symbios med det lästa och det skrivna. Inte 

heller i denna kurs mål används begreppet argumentation.  

Det sammantagna intrycket av utdragen från 1994 och 2011 års läroplaner är att det 

muntliga kanske inte egentligen fått större plats i undervisningen, men att det fått en 

tydligare och mer uttalad plats i styrdokumenten. Både talet och skriften är nu uppdelade 

i genrer. Det är nu tydligt att det finns argumenterande texter och argumenterande tal. I 

1994 års läroplaner framgår det att eleverna ska kunna kommunicera i olika samman-

hang men detta förtydligas ytterligare i 2011 års läroplaner. De uttrycker en vikt av 

mottagaranpassning och kommunikationssituation, vilket samspelar med hela kurs-

innehållens framträdande genrefokus.  
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Anne Palmér (2010) påvisar hur den muntliga delen i svenskämnet fått allt större plats i 

styrdokumenten. Hon klargör hur den muntliga förmågan har fått större inflytande vid 

bedömning. Ett konkret exempel är hur de nationella provens utformning och bedöm-

ningsanvisningar förändrats. I och med Lpf94 kom den muntliga förmågan att prövas i 

ett övergripande syfte. Men den muntliga delen var fortfarande frivillig; cirka hälften av 

alla elever utförde den muntliga delen av nationella provet. År 2000 blev alla delar av 

nationella provet obligatoriska. 2007 förändrades också utformningen av provets delar, 

vilket resulterade i att den muntliga delen fick större betydelse för slutbedömningen 

(40 % mot tidigare 30 % av provbetyget) (Palmér 2010 s. 130). Palmér förtydligar att 

den muntliga delen har haft en tydlig progression sedan provets början. Sedan 2007 

innebär det nationella provets muntliga del, den så kallade A-uppgiften, att elever håller 

ett muntligt anförande utifrån texter eller bilder.  

Den nya A-uppgiften ska framför allt pröva muntlig framställning men också läsning och 

bearbetning av texter och bilder i provets texthäfte […] En kort skriftlig uppgift har också 

fogats till A-uppgiften: att författa ett pm där anförandets innehåll sammanfattas och där 

källor redovisas. (Palmér 2010 s.130) 

 

Bedömningen av den muntliga delen görs av läraren, ofta med stöd av en matris, utarbe-

tad av Skolverket. Under perioden för de nationella proven får lärarna också ta del av ett 

mer övergripande material, vilket också Skolverket framställt, som innehåller längre 

bedömningsanvisningar, elevexempel och matriser. Det finns även inspelade elev-

anföranden, så kallade noteringsunderlag, som är analyserade, bedömda och betygsatta 

(Palmér 2010). 

 

 

Undersökning del 1 – Teori  

Undersökningsdel 1 – Teori är indelad i tre kontextnivåer: samhället, klassrummet och 

uppgiften. Varje kontextnivå inleds med en metatext som förklarar vad som kommer att 

behandlas i förhållande till frågeställningarna.  

 

Kontextnivå 1 − Samhället inleds med en definition av begreppet litteracitet. Sedan 

beskrivs den muntliga verksamheten ur ett sociokulturellt perspektiv. Fortsättningsvis 

innehåller kontextnivå 1 forskning om språk och lärande som en parallell process.  
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Kontextnivå 2 – Klassrummet behandlar olika klassrumssituationer ur ett språkutveck-

lande perspektiv. Denna del av min undersökning beskriver språkets kontextbundenhet 

och hur det påverkas av sociala och kulturella aspekter och hur viktigt det kan vara för 

elever att möta olika språkliga utmaningar.  

 

Kontextnivå 3 – Uppgiften redogör för olika muntliga verksamheter i klassrummet: 

former för samtal och retorikanalys som stärker en språklig utveckling hos eleven.  

 

Kontextnivå 1 – Samhället  

Undersökningens teoretiska del inleds med att reda ut begreppet litteracitet. Defini-

tionen stöds huvudsakligen på Pauline Gibbons (2002 och 2009) forskning, men även 

på andra forskare. Den inledande delen har ambitionen att besvara frågeställningarna 

hur begreppet litteracitet kan förklaras och hur läraren kan skapa goda förutsättningar 

för språkutvecklande muntlig verksamhet inom svenskundervisningen.  

Den forskning som nu kommer att redovisas har en grundinriktning mot andraspråks-

elever, men de teorier som redovisas om begreppet litteracitet är aktuella och relevanta 

för alla elevgrupper och innehåller många olika kontextuella nivåer. 

Litteracitetsbegreppet 

Pauline Gibbons (2009 s. 79) ber läsaren fundera på definitionen av begreppet littera-

citet. För 60 år sedan handlade litteracitet om att kunna ljuda ihop bokstäver, lära sig 

den tekniska avkodningen för att sedan kunna läsa längre texter. Det kanske vore mer 

lättillgängligt om litteracitet kunde definieras på det sättet, men Gibbons lyfter fram 

vidden av detta begrepp. Litteracitet handlar om förmågan att använda språket i olika 

sammanhang. Begreppet kan beskrivas ha tydlig kontextbundenhet och formas efter den 

sociala och kulturella miljön.  

 

Gibbons (2009 s. 26) säger att forskning visar att skolresultaten markant påverkas av 

elevernas socioekonomiska bakgrund, etnicitet och kön. De föräldrar som har en 

eftergymnasial utbildning läser också mer i sitt arbete, samt i hemmiljön, vilket kan 

anses främjande för barnens litteracitet. Språkbruket i hemmet formar således elevernas 

förutsättningar för att tillägna sig skolspråket. Gibbons (2009) menar att den språkliga 

kompetens som hemmet ger fungerar som länkar mellan skolans uppgifter exempelvis 

diskussioner, att skriva texter inom olika genrer, läsa och tolka litteratur. Det ger 
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möjlighet att uppnå den högre nivå av litteracitet som krävs i skolan. Barn med lägre 

socioekonomisk bakgrund eller barn med ett annat modersmål kan få svårare att 

anamma det språkbruk, eller litteraciteten, som tillämpas i skolan. 

Ämnesrelaterad litteracitet  

Att tala om litteracitet med ämnesrelaterad inriktning menar Gibbons (2009 s. 29−31) är 

viktigt för att visa på att det handlar om så mycket mer än att läsa och skriva. Det 

innebär att eleverna måste kunna föra explicita resonemang, använda språket med 

exakthet, ställa frågor, ifrågasätta andras idéer och vara redo att ompröva sina egna 

åsikter. Även om inte all muntlig verksamhet i klassrummet behöver se ut på detta sätt, 

visar studier att ett bemästrande av talspråket kan kopplas positivt till utveckling av 

läsande, skrivande och tänkande. Gibbons menar att det fungerar även omvänt – att 

läsande och skrivande bidrar till utvecklandet av talspråket. Särskilt betydande är det 

hon betonar med litteracitet: att de flesta definitioner av begreppet inbegriper kritiskt 

tänkande och förmåga att anpassa språket till sammanhanget. Hon visar på att begreppet 

litteracitet innefattar integrering av lyssna, tala, läsa, skriva och kritiskt tänkande samt 

kulturella referensramar. Dessa referensramar hjälper till att anpassa språket efter olika 

situationer. Jag vill lyfta fram följande citat av Gibbons, som synliggör och på något sätt 

sammanfattar det essentiella i min studie:  

Den definitionen hävdar också att målet är att utveckla en aktiv litteracitet, som möjliggör 

en utveckling av förmågan att tänka, skapa och ifrågasätta samt att på ett mer effektivt 

sätt kunna delta i samhällslivet. Ett centralt skäl att se litteracitet som ämnesrelaterat är att 

lärarna själva måste förstå sina ämnens språkliga krav och explicit kunna förmedla littera-

citet inom sina ämnen. (Gibbons 2009 s. 32) 

 

Gibbons (2009 s. 32) anser att läraren inte kan ta för givet att eleverna ”plockar upp” det 

de behöver kunna, utan det måste finnas en medvetenhet om elevers förmåga och förut-

sättningar. Gibbons (2009) använder begreppet kulturella referensramar som handlar 

om hur elevers bakgrund präglar deras förutsättningar för att tillägna sig skolspråk i 

uppgifter. Hon betonar att det finns en språklig abstraktion och med det menar hon, att 

när elever inte förstår ämnesrelaterade ord och begrepp, leder det till att de fastnar i sin 

språkliga utveckling. Sammanfattningsvis är skolspråket relativt komplext och abstrakt, 

vilket kan skapa svårigheter för elever med andra kulturella referensramar än de som 

tillämpas i skolan.  
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Gibbons (2002 s. 35) poängterar att i jämförelse med studier om undervisning i att läsa 

och skriva har talet blivit styvmoderligt behandlat, vilket är en brist då talet kan ses som 

en viktig komponent vid inlärning. Hon hänvisar därför till Lev Vygotskij som betonar 

vikten av interaktion vid inlärning.  

 

Lev Vygotskij (1896–1934) var en framstående forskare inom pedagogikens och psyko-

logins utveckling. Hans mest kända verk är Tänkande och språk (1934). Han presente-

rar en teori om språkets, talets och tänkandets inbördes utveckling. Vygotskij skriver 

om hur barn och ungdomar utvecklar sitt språkbruk. Han menar att skolans under-

visning handlar om mötet mellan vardagsbegrepp som bygger på empirisk erfarenhet 

och vetenskapliga begrepp som är teoretiska. Detta kan vara en komplicerad situation 

för elever och läraren har en viktig roll i deras språkutveckling (Vygotskij 1934). 

 

Enligt Gibbons (2002 s. 36) ser Vygotskij dialogen som ett sätt att skapa möjligheter till 

tänkande. Han tycker att eleverna ska stimuleras och uppmuntras till att tänka högt. Han 

benämner sådana situationer utforskande tal. ”Med det menas den sortens talsituation 

där eleverna får utforska och reda ut begrepp eller pröva en idé genom frågor, hypoteser 

och logiska slutsatser och genom att reagera på andras tankar” (Gibbons 2002 s. 36). 

Klassrummet har chansen, men också kravet att skapa förutsättningar som gynnar 

utvecklingen av språket. Hon ser klassrummet som en plats där lärare och alla elever 

tillsammans skapar förutsättningar för förståelse och kunskap, och där ämnen och språk 

parallellt lärs ut. Det handlar om att vägleda eleverna in i olika kulturer, för att de sedan 

ska bli en del av samhället och dess olika instanser. Inom kulturer finns normer och 

tankesätt och de är sammanflätade på ett sådant sätt, att bara delaktighet i just det sam-

hället kan ge förståelse. Därför är interaktion avgörande för språkutveckling. Gibbons 

betonar att interaktion också blir till genom att elever får berätta vad de menar, 

förhandlar eller formulerar om det de vill ha sagt. Att eleverna själva får producera är 

också av avgörande betydelse för språkutveckling – genom att använda språket aktivt 

bearbetas det på djupet. Gibbons hänvisar till annan forskning som tydliggör att ”när 

sammanhanget kräver att eleverna fokuserar på hur de uttrycker sig tvingas de 

producera en begriplig diskurs” (Gibbons 2002 s. 37). En begriplig diskurs kan vara när 

elever får använda ett språkbruk de själva tillämpar, vilket är ett sätt att konkretisera den 

abstraktion som tidigare nämnts. Diskursen blir således begriplig med ord och uttryck 
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som finns inom elevernas egna kulturella referensramar. Gibbons beskriver detta som en 

metod, där eleverna stegvis närmar sig skolspråket.  

Sociokulturellt perspektiv 

Nedan kommer det sociokulturella perspektivet på lärande att utvecklas och fördjupas, 

främst med stöd av Roger Säljös (2014) forskning. Hans teorier kan appliceras på 

begreppet litteracitet och förtydliga begreppets sociala och kulturella funktioner.  

I boken Lärande i praktiken beskriver Roger Säljö (2014) lärande ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Han anser att många av de insikter och färdigheter som vi tar till oss finns i 

andra sammanhang än i skolan, såsom i familjen och bland vänner. Han förtydligar att 

det är miljöer som inte har som primärt syfte att förmedla kunskaper. Säljö uttrycker att 

många av de vardagliga situationerna är sammanhang där lärande sker genom inter-

aktion mellan människor. Han hävdar att det är viktigt, även för skolan, att granska 

sådan verksamhet och dess resultat utifrån ett vidare perspektiv på vad lärande är och 

när och hur människor lär. En sociokulturell utgångspunkt ser till hur vi lär, det vill säga 

hur vi tillägnar oss de resurser för att tänka och utföra uppgifter som är delar av vår 

kultur och omgivning. 

Hjärnan är bara en del i lärandet. De kunskaper och erfarenheter vi besitter och tillägnar 

oss har mest att göra med vår kultur och omgivning. Hur vi tar till oss kunskaper som 

ger färdigheter är alltså inte uteslutande biologiskt utan också socialt betingat. Säljö 

(2014) förmedlar att det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas 

och det är genom kommunikation som de förs vidare. Detta är en grundtanke i ett socio-

kulturellt perspektiv. 

Individers sätt att uppfatta världen och agera i den har ett nära samband med sociala och 

kulturella mönster i omgivningen. Både språket och tankemönster samspelar med social 

bakgrund och erfarenheter. Säljö (2014) framför att kulturella föreställningar förs vidare 

genom kommunikation och att kommunikation är länken mellan kulturen och männi-

skors tänkande. Detta förtydligar relevansen av elevers möjlighet att samtala, kommuni-

cera, lära av varandra. Säljö (2014 s. 105−107) fördjupar betydelsen av samtalet som en 

del av lärandet. Han uttrycker det på följande vis: Vi re-presenterar världen för oss 

själva och för andra med samma redskap. Med det menar han att kommunikation har en 

utsida som är vänd mot andra och en insida vänd mot oss själva. På det sättet är språket, 

kommunikationen i sig både social och reflekterande (psykologiskt), således lärande på 
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två plan. Det kan beskrivas som en mekanism och resurs för re-presentation, vilken vår 

omvärldsuppfattning blir till av, och utgör grunden för tänkande och kommunikation. 

Säljö (2014) säger också att tänkande är något som även sker mellan människor. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv är det naturligt att anta att tänkande även kan vara en kollektiv 

process, som äger rum mellan människor, likväl som inom dem.  

Det som håller samman ett samtal eller en konversation är just att vi ger och tar mening 

enligt vissa gemensamma spelregler, att vi tänker i grupp. (Säljö 2014 s. 108)   

 

På det sättet Säljö beskriver och förespråkar det sociokulturella perspektivet kan det 

appliceras på olika undervisningsmodeller, i detta fall den muntliga delen av svensk-

ämnet. Han betonar också hur viktigt det faktiskt kan vara för elever att få dessa möjlig-

heter. Han visar på en yttre och inre process, ett kommunikativt samspel som är en stor 

bidragande faktor för ett gott lärande.   

Ett utvecklat sociokulturellt perspektiv på lärande  

Här fortsätter min undersökning att behandla sociala och kulturella aspekter av lärandet. 

Den tar upp mer språkliga faktorer och hur de kan påverka delar av förståelsen – i detta 

fall i skolan. Här presenteras Anne Palmérs (2008 och 2010) forskning, men också 

Pauline Gibbons (2002 och 2009) återkommer.  

 

Med ett sociokulturellt synsätt är språkutveckling en social process. Palmér (2008) 

beskriver det som en socialisation i olika sätt att använda språket, det vill säga att de 

sociala sammanhangen och den kultur de ingår i är grundläggande faktorer. När det 

kommer till språkutveckling utifrån detta perspektiv är själva deltagandet centralt; varje 

individ är en medskapare. Ett angeläget exempel är, att elevers val av gymnasieprogram 

kan vara avgörande för den språkliga miljö de kommer att befinna sig i. Palmér refere-

rar till Gibbons. Palmér anser att Gibbons tankar om språkutveckling fungerar brett och 

generellt. Den språkutveckling som individen genomgår i skolan beskriver hon som en 

process där eleven lär sig behärska ett bredare register; ”eleven lär sig successivt att tala 

om skolans olika kunskapsområden och att uttrycka sig mer explicit” (Palmér 2008 s. 

21). Både Palmér och Gibbons förtydligar, att de sociala sammanhangen formas av 

såväl lärare som elever. Båda uppmärksammar Vygotskij och det han säger om att 

lärande sker när en individ i samarbete med andra sträcker sig ut i zonen för närmaste 
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utveckling. Uppgifter ska vara lagom svåra, men utmanande och utöver det eleven 

tidigare kan.  

Språk och lärande  

I sin bok Muntligt i klassrummet. Om tal, samtal och bedömning diskuterar Anne 

Palmér (2010) det talade språkets roll i lärandet. Hon behandlar bland annat frågan om 

vilken typ av muntlig kommunikation som bäst stödjer elevers språk- och kunskaps-

utveckling. Hon diskuterar även frågor som vad läraren kan göra för att skapa menings-

fulla samtal i klassrummet och hur läraren ska agera vid bedömning av elevers muntliga 

prestationer.  

 

Under skoltiden möts eleven av olika språkliga utmaningar. I början av skoltiden, 

beskriver Palmér (2010 s. 13), präglas denna av berättelsen, det personliga, men gradvis 

ställs eleven inför situationer där ett diskursivt språk blir viktigare. Det diskursiva 

språket kan exempelvis vara resonemang och diskussion där argumentation är framträd-

ande. Elevens ökade muntliga förmåga har att göra med förmågan att i olika situationer 

inta språkliga roller. Rollerna vidgas successivt och kommer att vara allt mer omfat-

tande i takt med kunskapsutvecklingen. Palmér (2010 s. 14) visar på uttrycket språklig 

rymd, som innefattar sambandet mellan lärande och språkanvändning. Den språkliga 

rymden gör, att elever kan förhålla sig till kunskaperna på ett mer avancerat sätt och 

även uttrycka dem muntligt. Eleven kan således bli en mer aktiv deltagare och med-

skapare av en social praktik. Den sociala praktiken kan liknas vid uttryck som språkliga 

sammanhang och ämnesrelaterad litteracitet. Detta menar Palmér bygger på en socio-

kulturell teori, den att lärande ses som en social verksamhet som formas av de mönster 

och värderingar som har utvecklats i den sociala gemenskap man ingår i. Det innebär att 

språket används på olika sätt inom olika sociala sammanhang – praktiker. Även ämnena 

i skolan innehåller ämnesrelaterade ord, begrepp som är delar av den ämnesrelaterade 

litteraciteten, och vidare den sociala praktiken. I klassrummets sociala praktiker lär sig 

elever successivt att delta. Aktiviteten är en kombination av lyssna, läsa, tala och skriva. 

Utvecklingen sker genom ett aktivt deltagande. Det kan handla om att eleven ställer 

frågor, bygger vidare på vad någon klasskamrat sagt eller delger information till någon 

annan. Det centrala är att kunskapen och språket har ett nära samspel. Det är viktigt att 

uttrycka ämnets innehåll, således värdera och ifrågasätta vad ämnet berör (Palmér 2010 

s. 15).  
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Kunskap, lärande och kommunikation  

Palmér (2010 s. 17) redogör kort för vad ett behavioristiskt synsätt är. Grundläggande 

för detta synsätt är att det finns en sändare och en mottagare, vilket i en klassrums-

situation kan förklaras som att läraren är sändaren och eleven mottagaren. Enligt detta 

synsätt förknippas kunskap med fakta, fast kunskap. Och vidare ses kunskap som ett 

objekt, något som finns utanför individen. Med en behavioristisk kunskapssyn menas att 

lärande börjar med överföring av kunskap, t ex grundläggande fakta, och det är först när 

eleven behärskar en tillräcklig mängd fakta som hen kan börja tänka, reflektera och 

använda kunskapen. Lärarens och föräldrarnas uppskattning, betyg och andra yttre 

faktorer ses som de starkaste drivkrafterna. Det innebär ett så kallat instrumentellt för-

hållningssätt till skolarbete (Palmér 2010 s. 17). 

 

Det sociokulturella och semiotiska perspektivet har istället ett konstruktivt synsätt på 

kunskap. Här ses kunskap som flera olika perspektiv på verkligheten. Kunskap ses inte 

heller som något som finns utanför individen, utan det är individen själv som konstrue-

rar kunskap genom att ”integrera ny information med redan förvärvade uppfattningar 

och därigenom skapa ny förståelse” (Palmér 2010 s. 18). Lärandet sker genom sam-

arbete i en viss kontext. Palmér visar att den sociala dimensionen på lärandet är vikti-

gare än den individuella. Kunskapen kommer till mellan människor, inte från en sändare 

till en mottagare. 

 

Kontextnivå 2 − Klassrummet 

Undersökningen kommer nu att gå in mer på klassrummet och vara tydligare inriktad på 

skolarbetet. Den har ambitionen att fördjupa svaret på den andra av undersökningens 

frågeställningar: Hur kan läraren skapa goda förutsättningar för språkutvecklande munt-

lig verksamhet inom svenskundervisningen? Denna del behandlar också responsarbete, 

vilket kan ses som en form av metaperspektiv på språk och lärande. Jag förklarar det 

främst med stöd i Cecilia Olsson Jers (2012) forskning om responsarbetets innebörd och 

relevans. Det är en del av svaret på den tredje frågeställningen: Hur kan elevers förmåga 

att argumentera muntligt utvecklas?  

Utveckla skolspråk på basis av vad eleven redan vet 

Palmér (2008) säger att människors språk blir mer komplext och funktionellt ju mer de 

tar del av olika sammanhang som kräver språklig variation. Hon refererar i sin avhand-
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ling till Jan Anward (1983) och citerar bland annat följande: ”Språkutvecklingen kan 

beskrivas genremässigt: språket går från kontextbundna yttranden i genrerna ingrip-

ande/kommentar till den mer kontextfria berättelsen och vidare till den diskursiva fram-

ställningen” (Palmér 2008 s. 19). Sammanfattat kan det beskrivas som att eleverna intar 

olika språkliga roller på olika nivåer. Palmér hänvisar till en bok, Språkbruk och språk-

utveckling, skriven av Anward, som beskriver två olika varianter av nivåer/monologer. 

Den första varianten är så kallad styrd monolog, vilken utgörs av ett formaliserat samtal, 

såsom debatt eller ett sammanträde, med tydliga roller, exempelvis ordförande och övri-

ga deltagare. Den andra varianten kallas fri monolog och är enligt Anward självständig 

– kanske ett eget radioprogram, eller en skriven artikel. Den fria monologen kan således 

vara både muntlig och skriftlig. Palmér (2008 s. 19) poängterar att Anward har grund-

inställningen att det är genom interaktion med andra människor som vi utvecklar vårt 

språk. Elevers förhållande till det de talar om spelar en betydande roll i språkutveck-

lingen. Språkvetenskapligt och didaktiskt inriktade forskare har enligt Palmér (2008 s. 

20) betonat betydelsen av autentiska kommunikationssituationer. Detta begrepp innebär 

att eleverna får skriva och tala med ett verkligt syfte med verkliga mottagare. Dock, när 

eleverna tränar den muntliga förmågan i klassrummet, är situationen något annorlunda. 

Eleverna har dubbla mottagare, både läraren och klasskamraterna, vilket kan komplicera 

utövandet. Exempel på sådana situationer är debatt eller presentation framför klassen. 

Muntliga kulturer  

Palmér (2008) har i sin avhandling genomfört en fördjupad analys av muntlig 

kommunikation i ämnet svenska. Hon har delat in det muntliga i två: muntliga praktiker 

och muntliga kulturer, vilka har skilda mönster för ”språkande, maktrelationer och kun-

skapsideologi” (Palmér 2008 s. 180). Hon har i sin avhandling bland annat studerat 

klasser på olika program på gymnasiet. Hon ser mönster i hur det muntliga i svensk-

ämnet ter sig och beskriver sedan vad som kan ligga till grund för dessa mönster. I av-

handlingen visar hon på skillnader i muntliga kulturer i klassrummen. Nedan följer delar 

av hennes iakttagelser genom observationer i en OP-klass (omvårdnadsprogrammet), en 

FP/HV-klass (blandklass med elever från fordonsprogrammet och hantverksprogram-

met).  
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Bildande, dialogisk, meningsskapande  

Palmér karaktäriserar OP-klassens muntliga kultur med orden bildning och färdigheter, 

där samtalen behandlar främst klassisk litteratur och litteraturhistoria. Målen med dessa 

samtal är att ge eleverna kunskaper om litteratur, någon form av allmänbildning. Elever-

na för samtalet utifrån styrda uppgifter. Palmér beskriver samtalen som instrumentella 

och uppfattar en brist på fördjupade resonemang, vilket kan bero på uppgiftens låga 

krav, samt elevernas engagemang. Palmér uppfattar också att eleverna i denna grupp har 

tydligt mottagarfokus på läraren, inte klasskamraterna. Vid redovisningar blir detta extra 

tydligt, då den muntliga framställningen behandlas som färdig information, som inte 

bearbetas av någon mottagare. OP-klassens elever ser på talet som en färdighet som ska 

övas in, mer än en ”språklig aktivitet med eget kunskapsinnehåll” (Palmér 2008 s. 181). 

Det intressanta är hur det muntliga i sig inte ses som lärande, utan vad som sägs är 

endast underlag för bedömning.  

 

Efter besök hos en FP/HV-klass beskriver Palmér klassens muntliga kultur med orden 

dialogisk och meningsskapande. Klassens samtal ”behandlar ett bredare spektrum av 

texter från olika medier och berör frågor ur ett vidare samhällsperspektiv” (Palmér 2008 

s. 181). Palmér ser målet med denna muntliga verksamhet som språk- och personlig-

hetsutvecklande. Hon förklarar också att hon uppfattade de allmänbildande kunskaperna 

mer som ”vidgade perspektiv på omvärlden” (Palmér 2008 s. 181). De lärarledda sam-

talen hade en mer öppen anda, då läraren kunde inta rollen som både prövande och lyss-

nande, jämfört med i OP-klassen, där lärarrollen var mer bedömande.  

 

Eftersom läraren i FP/HV-klassen kunde vara mer av en samtalspartner, kallar Palmér 

de samtalen för dialogiska samtal, där olika synpunkter ställs emot varandra. Det gör i 

sin tur att resonemang utvecklas och fördjupas. Palmér anser att de samtalen är dyna-

miska och meningsskapande, snarare än bara överförande av information. Palmér stöd-

jer sina iakttaganden och nämner att forskning visar att öppna instruktioner, som lämnar 

utrymme för elevers kreativitet, främjar interaktionen mellan elever och lärare.  

Responsarbete  

En muntlig framställning handlar om att förmedla något med hjälp av språk, kropp och 

tanke. Cecilia Olsson Jers (2012) beskriver detta som att eleven delar med sig av sitt 

ethos. Inte sällan kan eleven uppleva dessa situationer som granskande och något 
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blottande. Hon liknar klassrummet vid en arena, där olika moment i den muntliga fram-

ställningen tränas och visas upp. Olsson Jers påpekar att det är en övning inför det 

offentliga samtalet. Hon menar att vare sig eleverna är komfortabla med det muntliga 

arbetet eller inte finns en gemensam önskan om en återkoppling – en respons. Hon åter-

ger en komplexitet i responsarbete i teorin och praktiken. Respons ska vara ett verktyg 

för utveckling, en konkretisering av vad eleven kan förbättra. Den ska både bekräfta och 

utmana eleven. Hon menar att läraren ska vara snäll och omtänksam, samtidigt som den 

teoretiska kunskapen om den muntliga framställningen ska synliggöras. 

 

Olsson Jers (2012) framhäver relationen mellan den som ger respons och den som får 

respons. Det bör finnas en ömsesidighet och en tillit. Hon sammanfattar innebörden av 

responsarbete på följande vis: 

Lärare (och elever) måste ha stor kunskap om responsens idé, alltså dess syfte och mål för 

goda lärande situationer, samt kunskap om responsens innehåll och hur den kan framföras 

på bästa sätt för att tillit ska uppstå i stället och motivationen till fortsatt lärande ökar. 

(Olsson Jers 2012 s. 69) 

 

Detta är ett så kallat processinriktat arbete, där elever ska få chans att bearbeta material 

systematiskt. Olsson Jers säger att den retoriska ramen är densamma vid både muntlig 

och skriftlig framställning. När det kommer till respons på det muntliga, är det vanligt 

att allt fokus ligger på själva framförandet. Alltså är det viktigt att eleverna får tid att 

förbereda sina muntliga framställningar. Hon understryker också relevansen av god och 

välplanerad respons, att den ska hålla god kvalitet, då den kan ha en stor påverkan på 

varje individ och deras fortsatta prestationer (Olsson Jers 2012 s. 70).  

Vad visar forskning om respons och dess betydelse?  

Olsson Jers (2012) tydliggör att det skett en stor förändring av synen på respons i 

skolan. Förändringen under de senaste 35 åren benämns till och med som ett paradigm-

skifte. Det var under 70-talet som mer konstruktivistiska filosofiska tankar blev synliga 

i läroplaner. Olsson Jers visar på en förskjutning från gruppen till individen.  

 

Olsson Jers (2012) hänvisar till tidigare forskning om olika former av respons. Hon ger 

bland annat Pavlovs experiment med hundar som exempel. Exemplet visar effekten av 

betingning, vilket kan liknas vid begreppet positiv förstärkning. Gemensamt för de 

forskare hon tar upp är vikten av inspiration och vad den får individer att göra – 

prestera. Hon lyfter fram att positiv och negativ förstärkning av ett visst beteende är 
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effektivt vid lärande. B.F. Skinner var en av grundarna av behaviorismen, som också 

kom att bli en pedagogisk strömning inom skolan.  

Grundstrukturen i behaviorismen handlar om att man formar en människas beteende med 

hjälp av positiv och negativ förstärkning. Skinners ramverk lever vidare inom psykolo-

giska tankesätt, men har inom skolan blivit mer och mer kritiserat eftersom det inte går att 

förutse elevers beteende. Varje elev bär på egna erfarenheter som påverkar dennes sätt att 

agera i olika situationer. (Olsson Jers 2012 s. 71) 
 

Det Olsson Jers (2012) vill lyfta fram är således att kunskap konstrueras inom varje 

enskild individ. Denna inriktning påverkade också synen på responsarbetet. Responsen 

ska vara en del i lärandet. Olsson Jers hänvisar till forskarna Black och William (1998) 

som analyserat studier om bedömning och lärande. Deras studier resulterade bland annat 

i det teoretiska begreppet formativ bedömning, som syftar till att stärka elevers lärande. 

Nedan tydliggörs delar av deras forskning, vilka ska visa på vad som de fann gemen-

samt för goda lärandesituationer:  

 Ge effektiv respons till elever 

 Elevers aktiva medverkan till sitt eget lärande 

 Lärare ska ha kunskap om vilket inflytande bedömning och respons har på 

elevers motivation och självförtroende 

 Eleven ska medverka i sin egen bedömning och därmed bidra till sin egen 

utveckling 

 Lärandesituationerna ska anpassas till det eleverna presterar (Olsson Jers 2012 s. 

72) 

Vid muntlig framställning och tillhörande responsarbete är ofta klasskamrater involve-

rade. Det kan vara helklassamtal eller gruppsamtal, för, när det gäller muntligt, finns det 

alltid en tydligare mottagare. I dessa fall betonar Olsson Jers åter lärarens roll i att för-

bereda elevgruppen på hur responsen ska gå till och varför den görs. Grundläggande för 

den formativa bedömningen är följande frågeställningar: Vart är jag på väg? Var 

befinner jag mig i förhållande till målet? Hur ska jag närma mig målet? Framgångsrikt i 

detta fall har visat sig vara något hon beskriver som processinriktat och metakognitivt. 

Vid muntlig verksamhet kan nivåerna innehåll, struktur och utförande i responsarbetet 

appliceras på den retoriska processen. Att elever får ge respons på en så kallad meta-

kognitiv nivå handlar om att de ska hitta strategier för lärande. Att elever ska hitta sitt 

ethos i både sitt eget lärande och responsarbetet till andra – trovärdighet.  
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I varje klass finns elever som befinner sig på olika ställen i utvecklingen och sitt läran-

de. Varje elev har rätt att få respons utifrån sina förutsättningar, oavsett om de är oroliga 

inför muntlig verksamhet eller estradörer i dessa sammanhang. Därför handlar respons 

om när och hur den ges. Olsson Jers (2012 s. 75−77) presenterar begreppen direkt re-

spons och utvidgad respons. Den direkta responsen ges kort efter den muntliga fram-

ställningen, medan den utvidgade responsen kan ges under friare former. När den ska 

ges och på vilket sätt kan variera.  

 

Olsson Jers (2012) menar att den direkta responsen kan vara mest givande, samtidigt 

också svårast att hantera. Det är inte alltid det lättaste att sammanfatta ett intryck och 

samtidigt vara bekräftande och utmanande. Det är också en känslig situation, då eleven 

ofta har klasskamrater som hör vad läraren säger. Detta gäller också när elever ger 

respons till varandra. Det kan finnas en rädsla för att såra, uttrycker Olsson Jers (2012 s. 

76). Även en oro att det någon säger ska missuppfattas och ses som mer negativt än det 

kanske var menat att vara. Den utvidgade responsen kännetecknas framför allt av att den 

inte sker i anslutning till det muntliga framträdandet och ger lärare och elever möjlighet 

att förbereda sig och vara mer reflekterande över innehåll och framförande. Den kan till 

exempel utgöras av samtal, diskussioner och reflektioner i klass eller i mindre grupper. 

Begreppet emandatio används inom retoriken och innefattar just reflektion över 

talet/framförandet, ett kritiskt granskande med målet att förbättra den egna muntliga 

framställningen (Olsson Jers 2012 s. 77). 

 

Kontextnivå 3 – Uppgiften 

Undersökningen ska beröra olika klassrumsaktiviteter. Nedan åskådliggörs former för 

muntliga verksamheter i klassrummet samt deras funktioner. Palmérs (2008 och 2010) 

forskning utgör en stor del av det material som kommer att ge utgångspunkter för hur 

muntlig verksamhet kan utföras, men också Gibbons (2002 och 2009) återkommer. Jag 

kommer också att rikta den muntliga verksamheten mot argumentation och former för 

argumentationsanalys. Argumentationsanalys ser jag som en uppgift som ger meta-

perspektiv på den språkliga utvecklingen. Här är även Siv Strömquists (2014) och Anna 

Lyngfelts (2015) forskning representerad, samt att Olsson Jers (2012) arbete med 

respons konkretiseras. Således utvecklar denna del svar på två av frågeställningarna: 

Hur kan läraren skapa goda förutsättningar för språkutvecklande muntlig verksamhet 
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inom svenskundervisningen och hur kan elevers förmåga att argumentera muntligt 

utvecklas?  

Lärarledda samtal 

Det lärarledda samtalet förekommer dagligen i de flesta klasser och ämnen, men syftet 

med samtalen kan variera. Inte sällan handlar de om information, från lärare till elever, 

exempelvis instruktioner till en uppgift eller grundläggande kunskap inom något arbets-

område. Palmér (2010) lyfter fram lärarens framträdande roll som den styrande i dessa 

samtal. De måste vara tydliga och strukturerade så att informationen når eleverna. Om 

inte läraren har elevernas uppmärksamhet, når inte heller informationen fram. Palmér 

utvecklar sedan detta med uppmärksamhet. Hon anser att samtal med enbart socialt 

syfte, då läraren talar med eleverna, om hur de mår och hur deras liv ser ut, inte ska 

underskattas. Det kan nämligen vara av stor vikt för att bygga förtroende mellan lärare 

och elev. Ett ytterligare syfte med det lärarledda samtalet (Palmér 2010 s. 28) kan vara 

att bearbeta kunskap, följa upp uppgifter et cetera, vilket förtydligas nedan.  

 

Det lärarledda samtalet i en klass kan vanligen struktureras med tre begrepp (drag):  

 Initieringen (drag 1) innebär att läraren ställer en fråga som gäller känd informa-

tion, som läraren också vet svaret på. Detta kan liknas vid en testfråga som ställs 

med syftet att se om eleven ”kan svaret”.  

 Responsen (drag 2) är det eleven svarar, som i detta fall anpassas efter lärarens 

fråga, således är elevens handlingsutrymme begränsat. 

 Feedback (drag 3) är lärarens kommentar till elevens svar och är ofta en 

evaluering, ett bekräftande av svaret, vilket inte sällan efterföljs av komplette-

rande faktaupplysning. Om läraren anser att svaret inte stämmer överens med 

vad läraren tänkt sig, sker ofta en kort evaluering, ”Nja, inte riktigt”, och så går 

frågan vidare. 

Det lärarledda samtalet ger läraren möjlighet att aktivera eleverna och samtidigt behålla 

kontrollen – både över aktivitet och över vad som sägs. Kontrollen skapas då läraren 

står för både initieringen och feedback, även kallat uppföljning. Dessa samtal före-

språkar Palmér till introduktion av ett ämnesområde eller ett läxförhör. Dock ur språk-

utvecklingssynpunkt är det lärarledda helklassamtalet mindre lyckat. Hon tycker att det 

egentligen begränsar talutrymmet för både eleverna och läraren. Det går enbart att vara 

aktiv inom vissa ramar. Inte sällan präglas de av rätt eller fel, förväntningar och kom-
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primerade uttryckssätt. Sammanfattningsvis säger Palmér att det traditionella, lärarledda 

helklassamtalet ”begränsar elevers möjligheter att utveckla och uttrycka sina tankar” 

(Palmér 2010 s. 29). Det är den uteblivna interaktionen mellan eleverna som också be-

gränsar samtalets möjlighet att vara språkutvecklande.  

 

Med ett sociokulturellt synsätt är kunskap något som konstrueras genom samarbete, 

vilket är knutet till kontexten, sammanhanget. Kopplat till Gibbons (2009) användande 

av begreppet ämnesrelaterad litteracitet, som nämnts ovan, handlar konstruktionen om 

både ämne och situation. Palmér förtydligar:  

Samarbete är dessutom ofta språkligt, och vi lär oss när vi i samtal bearbetar, vrider och 

vänder på våra föreställningar om verkligheten. För detta ändamål krävs en mer dynamisk 

samtalstyp än det traditionella helklassamtalet. (Palmér 2010 s. 29) 

 

Dialogiska helklassamtal är ett begrepp för ett samtal i helklass, där elevers talutrymme 

och inflytande stärks, med riktning mot ökad dialog. Det dialogiska helklassamtalet 

utgörs av andra typer av frågor och läraren följer upp elevernas respons på frågorna på 

ett annat sätt. Dessa samtal inleds med att läraren ställer, som Palmér beskriver, auten-

tiska frågor. Det är frågor som inte har ett givet svar. Det innebär att frågan kommer 

bort från att vara en så kallad testfråga, utan mer som ett underlag för samtal, där eleven 

har större inflytande över samtalets innehåll. Elevens svar följs upp och byggs på; på det 

sättet blir uppföljningen utifrån eleven, inte vad som är rätt eller fel svar. Palmér (2010) 

pekar på de positiva effekterna, vilka är att elevens svar tas på allvar; de värderas som 

ett bidrag i den fortsatta dialogen.  

 

Det finns således en betydande skillnad mellan dialogiska och monologiska klassrum. I 

ett dialogiskt klassrum turas olika deltagare om att ta ordet. Palmér förklarar: 

Men språkbruket, tillsammans med den syn på lärande och kunskap som genomsyrar 

undervisningen, kan göra klassrummet mer eller mindre dialogiskt. (Palmér 2010 s. 31) 

 

I ett dialogiskt orienterat klassrum är samtalen ofta undersökande meningsutbyten, där 

elever och lärare lyssnar in varandra och sedan bygger samtalen vidare med hjälp av 

varandras tankar. Dessa samtal är i första hand inte kunskapskontrollerande, utan mer en 

bearbetande fas av kunskaps- och språkutveckling. Alla som medverkar i samtalet kan 

ha fått sina tankar och åsikter från olika slags texter, bilder och multimodala texter. Det 

centrala är meningsutbytet. Palmér (2010 s. 31) säger också att texten kan fungera som 

en ”tredje” röst från samhället, vilken kan vara en tillgång i samtalet, ännu en nivå. Pal-
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mér uttrycker med emfas vikten av att lyssna på varandra. Om eleverna inte lyssnar på 

varandra, kan de heller inte bygga vidare på klasskamraternas tankar och åsikter. Lyss-

nandet är därför avgörande för det dialogiska samtalet, eftersom det eftersträvar att ge 

eleverna vidare kunskaper om samhället och världen, en fördjupad förståelse. Förståel-

sen sker med hjälp av samtalet. Under samtalet sker tolkning och i tolkningen ingår det 

att ta ställning. På det sättet studeras, i en vidare mening, också olika värden, sociala 

normer och värderingar. Så utvecklas också elevers litteracitet (Palmér 2008 och 2010 

och Gibbons 2009).  

Smågruppssamtal  

Smågruppssamtal kan utformas på olika sätt. Palmér (2010 s. 51) fokuserar på det ut-

forskande samtalet, då hon anser att det kan beskrivas som en form av ideal för klass-

rummets smågruppsarbete. Hon ger också riktlinjer för hur läraren kan förhålla sig till 

detta för att skapa goda förutsättningar för elevernas språkutveckling i denna arbets-

form.  

 

Palmér (2010) lyfter fram många positiva aspekter med smågruppssamtalet. För det 

första ger det större utrymme för eleverna själva att styra samtalet, en mer kreativ 

process. För det andra är det en situation som gör att även de som ogärna talar i helklass 

har en chans att höras och utveckla sina argument. Palmér säger att gruppsamtalet är ett 

verktyg, en arena för identitetsarbete. Samtidigt poängterar hon också möjligheten till 

språkutveckling, den som sker tillsammans med andra. Hon belyser igen den sociala 

aspekten, att själva aktiviteten är språkutvecklande.  

 

En viktig ingrediens i det utforskande samtalet är att det innehåller reflektion. Palmér 

(2010 s. 51−53) delar in begreppet i olika inriktningar. Först det problemlösande ut-

forskande samtalet, som handlar om att deltagarna får tänka högt och formulera hypo-

teser. Det kan förändras och formas under samtalets gång. Tvekandet är en drivkraft i 

samtalet. Palmér menar att skolan många gånger använder sig av så kallat redigerat 

språk, vilket ofta har funktionen att eleven ska redovisa kunskaper. Men väsentligt för 

det problemlösande utforskande samtalet är hur eleverna tillåts att treva sig fram och 

tillsammans finna lösningar. Samarbetet värderas högt. Palmér hänvisar till forskarna 

Barnes och Todd och deras empiriskt prövade teorier. Barnes och Todd redovisar bland 

annat följande slutsatser:  
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Något de vill lyfta fram från fungerande smågruppssamtal är hur eleverna i dessa samtal 

behandlar varandras bidrag som öppna och därmed successivt omskapar sina tankar. De 

argumenterar för barns förmåga och vilja att själva ta ansvar för sin inlärning i små-

gruppsarbetet. (Palmér 2010 s. 52) 

 

Palmér (2010) fortsätter att hänvisa till forskning, denna gång till Mercer och Littleton, 

som påvisar att smågruppssamtalet innebär att eleverna tänker tillsammans. Hon lyfter 

fram följande: 

De behandlar varandras idéer både kritiskt och konstruktivt, överväger gruppmedlem-

marnas uttalanden, ifrågasätter dem kanske, men motiverar alltid sina åsikter. (Palmér 

2010 s. 52) 

 

Palmér (2010) konstaterar att det utforskande samtalet gör kunskap tydlig och resone-

mang fördjupas. Dock är det inte alla gånger det är så pass fördjupat att det kan kallas 

utforskande.  

 

En annan inriktning av smågruppssamtalet benämner Palmér (2010 s. 52) som ett ”här- 

och nusamtal”, eller kontextberoende samtal. Detta samtal är tydligt kopplat till en 

aktivitet, någon form av praktiskt arbete. Samtalet fungerar här som stöd, medel för 

aktiviteten och det formas parallellt med utförandet. Aktiviteten styr således både inne-

håll och språkbruk. Smågruppssamtalen innehåller många olika dimensioner av kom-

munikation. Det kan handla om att tillsammans lösa ett problem, samla information, 

förstå informationen, reflektera, fördjupa resonemang och därmed skapa förståelse till-

sammans. Men det kan också präglas av relationsbygge och identitetsskapande som kan 

medföra viss problematik. Vissa vill hävda sig och konflikter skapas. Detta är ingenting 

konstigt eller egentligen fel, säger Palmér, men läraren bör vara vaksam, så inte det 

sociala tar över, vilket leder till minskat, kanske obefintligt utrymme för lärande av 

skolämnet. Att smågruppssamtalet kan ta sådana vändningar är inte ovanligt, men har 

också skapat behov av att undervisa om samtal (Palmér 2010 s. 53). 

Formalisering och funktionalisering  

En grundläggande princip för begreppet formalisering är hur man skiljer på språkets 

formsida och dess innehållssida. Det handlar till stor del om att dela in språket i olika 

färdigheter som sedan tränas var och en för sig. Det motsatta förhållningssättet är funk-

tionalisering. Grundprincipen för det begreppet är istället att innehållet ska engagera 

eleverna. Arbetet med den språkliga formen underordnas kunskapssökandet. Palmér 
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(2008 s. 20) förklarar att det inte finns någon uttalad motsättning mellan dessa två 

begrepp.  

Att undervisa om samtal – Ett metaperspektiv på lärande  

Framträdande utgångspunkter för Palmérs (2008 och 2010) redogörelse för hur och 

varför elever ska samtala om tal är sociokulturella teorier om språk och lärande, där 

Vygotskij är en av frontfigurerna. Hans teorier handlar om att människor i samtal tänker 

tillsammans och då kan utveckla ett kollektivt tänkande. Det är också en parallell pro-

cess som stimulerar den enskilda individen och hens språkutveckling. Palmér berättar 

att Vygotskij inte hann prova sina teorier empiriskt, däremot hänvisar hon till Mercer 

och Littleton, som baserat sina empiriska studier på Vygotskij tankar och teorier om 

språkutveckling. De har genomfört projekt vars resultat tydligt stödjer att skolan bör 

undervisa om samtal, för att eleverna ska få förståelse av hur de ”bör använda språket 

för bästa möjliga lärande” (Palmér 2010 s. 53). Mercers och Littletons studier redovisar 

hur undervisning systematiskt kan lära elever att tänka tillsammans. De anser att detta 

sker genom att eleverna får diskutera tillsammans med läraren och behandla vad som 

kännetecknar olika former av samtal. De stödjer också aktiviteter som berör själva 

deltagandet. De menar att det kan vara språkfrämjande för eleverna att tala om sitt eget 

deltagande i diskussionen och även reflektera över gruppens konstitution och hur dis-

kussionen fortlöpte och föll ut (Palmér 2010 s. 54). 

 

Ännu en intressant aspekt av ämnet är att varje klass kan samtala om hur de vill arbeta 

tillsammans med olika samtalsövningar, finna gemensamma riktlinjer och regler som 

kan ge trygghet i strukturen för utövandet. Detta innefattar självreflektion, om samtal, 

likt utvärderingar av övningar. Mercers och Littletons forskning visar att arbete utifrån 

ett sådant tänkande utvecklar framför allt elevers resonerande språkbruk. Deras studier 

sägs också vara ett empiriskt stöd för Vygotskijs teorier och hur systematiskt arbete med 

elevers samtalsförmågor ger märkbara resultat (Palmér 2010 s. 54). 

 

Underlaget för diskussionen är viktigt. Det bör varieras och ge eleverna goda chanser 

till ämnen som stimulerar och utmanar dem. Palmér konkretiserar hur ett metaarbete 

kan utformas. Hon påminner om att det går att spela in exempelvis gruppdiskussioner, 

som eleverna sedan får värdera och analysera. Hon tar det argumenterande samtalet som 

explicit exempel. Följande frågeställningar ger Palmér för vägledning:  
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 Har alla elever kommit till tals och fått säga vad de velat? Om inte – varför? 

 Fanns det några förslag eller idéer som negligerades av deltagarna?  

 Hur fördelades ordet mellan deltagarna? Talade någon för mycket? Var det 

någon som försökte ta sig in i samtalet men blev berövad sin taltur?  

 Var argumenten tillräckligt många och någorlunda hållbara?  

 Var argumentationen saklig eller tillämpades fula debattknep? (Palmér 2010 s. 

55) 

Palmér förtydligar att det finns mycket att göra i klassrummet, med eleverna, som 

stärker deras samtalskompetens. Det är inte farligt, utan utvecklande att göra dem mer 

medvetna om vad som sägs och hur det sägs. Dock är det lärarens uppgift att skapa goda 

förutsättningar för att dessa gruppkonstellationer ska vara stimulerande och utveck-

lande, vilket kommer att beröras nedan.  

 

Gibbons (2009) hävdar att i klassrum där eleverna ska lära sig språk sker framför allt 

två olika språkliga aktiviteter. En sammanfattad beskrivning av dem gör hon på följande 

vis: 

 Kommunikativa aktiviteter där fokus främst ligger på att använda språket för att 

fullgöra en arbetsuppgift. Språket används i ett meningsfullt sammanhang för 

autentiska ändamål. 

 Forminriktade aktiviteter där själva språket är i fokus. Aktiviteterna centreras 

runt själva språket. (Gibbons 2009 s. 105) 

Gibbons förmedlar att det debatteras hur dessa två språkliga aktiviteter ska skiljas åt, 

eller om de ska försöka vävas in i varandra med hjälp av olika arbetsmetoder. Ur ett 

integrerande språk- och ämnesperspektiv studeras just detta: hur olika språkliga aktivite-

ter påverkar språkutvecklingen och hur de samverkar med varandra. Hon menar då att 

de två polariserade sidorna av språkliga aktiviteter är den autentiska och den som ser till 

språkets form och struktur. Sedan finns det många aktiviteter som hamnar någonstans 

mittemellan. Dock vågar Gibbons framföra att de mest givande aktiviteterna är ”sådana 

som innebär att man kan lära sig om språk i ett sammanhang där man använder sig av 

språk” (Gibbons 2009 s. 107). 

 

Gibbons (2009 s. 108) förespråkar också begreppet progressiv brainstorming, vilket går 

ut på att elever, gärna i mindre grupper, får fundera kring vad de redan vet om ett nytt 
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ämnesområde. De kan också skriva ner ord och begrepp som de associerar med ämnet. 

Grupperna byter sedan anteckningar med varandra och på så sätt tar de del av andra 

gruppers tankar. De utgår sedan från dessa idéer och samtalar vidare i sin egen grupp. 

På så sätt kan flera perspektiv synliggöras och fler idéer väckas. I slutet av övningen får 

gruppen tillbaka sitt eget papper, det de hade i inledningsfasen. Varje grupp diskuterar 

det som står på papperet, noterar de andra gruppernas tillägg och har möjlighet att kriti-

sera sådant de inte håller med om. Avslutningsvis berättar grupperna vad de lärt sig av 

varandra. På så vis kan en gemensam kunskap byggas upp. Det blir också användbart 

för läraren, då hen får en inblick i vad eleverna vet och inte vet, samt deras förhåll-

ningssätt till ämnet. 

 

Gibbons (2009) ger flera exempel på olika övningar i klassrummet. En gemensam näm-

nare är vikten av att eleverna, med hjälp av medvetna övningar, ska lära sig nya ord och 

begrepp. Eleverna bör också få chansen att lyssna till ord och begrepp. Ett konkret 

exempel är att läraren läser en text som innehåller ämnesrelaterade begrepp och elev-

erna antecknar eller stryker under i texten. Det är dock viktigt att övningen följs upp och 

att de kan diskutera vad de antecknat. Det finns flera alternativ och modeller för liknan-

de övningar, men det Gibbons understryker är att de ger möjlighet för eleverna att tala 

om språk och språkanvändning. Ordlistor på väggarna är inte heller att underskatta. 

Listorna innehåller ämnesrelaterade ord och begrepp, som kan behövas för att struktu-

rera tal och text. Det kan också stödja förståelsen av olika genrer, således språkets kon-

textbundenhet. Både lärare och elever fyller på listorna. De ska fungera som underlag 

för ett självständigt lärande av talande och skrivande. Gibbons sammanfattar avsnittet 

och jag vill lyfta fram följande punkter: 

 Övningar som har en kommunikativ inriktning och också ger en kontext för att 

samtala om språk kan vara mycket värdefulla för elever.  

 Språkbaserade aktiviteter som avser att utveckla skolspråket och litteraciteten är 

värdefulla för alla elever, inte bara för andraspråkselever. (Gibbons 2009 s. 123) 

Den retoriska arbetsprocessen  

Siv Strömquist (2014) redogör i sin bok Konsten att tala och skriva för de grund-

läggande retoriska element som än idag präglar det muntliga anförandet, samt argumen-

tationens slagkraftighet och trovärdighet: retorikens parteslära. Hon berättar att redan 

under antiken följde framstående talare ett visst schema för den arbetsprocess som lig-
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ger bakom ett lyckat muntligt framförande. Det handlar således inte bara om stunden av 

framförande, utan framförallt arbetet och förberedelserna innan. De begrepp som 

kommer att presenteras kan appliceras på både muntlig och skriftlig framställning. Den 

retoriska arbetsprocessen består av fem delar: inventio, dispositio, elocutio, memoria 

och actio/pronuntiatio. De förklaras sammanfattat på följande vis: 

Inventio innebär att ett område inventeras; materialet som behövs samlas in. 

Dispositio handlar om att strukturera stoffet, att ge talet eller texten den utformning 

det/den ska ha.  

Elocutio innefattar det språkliga uttrycket – formuleringarna – det språkbruk som ska 

användas för att förmedla innehållet. 

Memoria är ett begrepp som handlar om att lära in det som ska framföras, utantill eller 

för att bygga upp en säkerhet kring framförandet.  

Actio/pronuntiatio innebär att hela framförandet bearbetas, inklusive gester, kropps-

språk, röstläge.  

 

Strömquist (2014 s. 21) betonar vikten av att bearbeta materialet som ska framföras. 

Hon betonar också struktur, kommunikationssituation och att öva. Det kan vara väsent-

ligt att eleverna får analysera innehållet innan framförandet. Vilka är det som ska lyss-

na? Hur många ska lyssna? Vad vill de veta? Hon säger att för retoriker är analysen av-

görande för ett lyckat resultat.  

 

Begrepp som ofta används i retoriska sammanhang är ethos, logos och pathos, begrepp 

som härrör från den klassiska retoriken. De är hjälpmedel för att strukturera argumenten 

för att få en variation i deras utformning och beröringspunkter. Ethos är kopplat till tala-

rens/skribentens etik/moral, logos till förnuft och pathos till känsla.  

 

Ett förberett tal som ska presenteras för en grupp kategoriserar Strömquist (2014 s. 18) 

som en form av monolog, vilket kräver planering och struktur, samt genomförande, med 

retoriska verkningsmedel. För den som vill bli en god talare krävs gedigen kunskap om 

hela arbetsprocessen.  

 

Strömquist (2014 s. 17) hävdar att konsten att kunna tala säkert lär vi oss genom med-

vetet och hårt arbete. Hon sammanfattar denna förmåga med orden träning och kunskap. 
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Det gäller att tala ofta, så ofta att det blir en vana. Med kunskap menar hon att det också 

är viktigt att lära sig så mycket som möjligt om konsten att tala. Det handlar om en 

arbetsprocess som innehåller regler och råd.  

Argumentationsanalys  

Anders Sigrell och Sofi Qvarnström (2015) är redaktörer för antologin Retorik och 

lärande. Kunskap, bildning, ansvar och de behandlar olika didaktiska perspektiv på 

bland annat muntlig verksamhet och argumentation. I boken delger ett flertal skribenter 

olika metoder för hur elever kan lära sig god argumentation, genom väl utarbetad struk-

tur och metaarbete. Ett av kapitlen har rubriken ”Klassisk argumentationsanalys i ett 

samtida medielandskap: om behovet av att utveckla argumentationsanalys i skolan” och 

är skrivet av Anna Lyngfelt (2015). Hon inleder på följande vis: ”Traditionen av att an-

vända klassiskt retoriska utgångspunkter vid argumentationsanalys medför både 

möjligheter och svårigheter för svensklärare och elever” (Lyngfelt 2015 s. 57). Lyngfelt 

hävdar att dagens svenskundervisning fortfarande är tydligt kopplad till den klassiska 

retorikens parteslära, vilken betonar form och struktur. ”Enligt läroplanen ska dessutom 

lärare låta multimodala framställningar som film ingå i undervisningen och bidra till att 

eleverna utvecklar critical literacy” (Lyngfelt 2015 s. 57). Hon betonar också att det är 

svensklärarens ansvar att förhålla sig till dagens mediesamhälle och integrera det i 

undervisningen. Det finns en skillnad mellan talad och skriven text, men samtidigt kan 

dessa sammanfalla på ett betydande vis inom den retoriska processen. Inte sällan 

används olika retoriska verkningsmedel/utgångspunkter för att utveckla förmågan till 

muntlig framställning.  

 

Lyngfelt (2015) pekar på en komplexitet i att använda mediala texter (hämtade från det 

samtida mediala landskapet) i undervisningen. Svårigheterna ligger i att dessa typer av 

texter kännetecknas av interaktivitet. De är svåra att se som bara texter, utan de är starkt 

kontextbundna, menar Lyngfelt. De påverkas således av flera mediala uttryck. Dock 

finns möjlighet att skapa en interaktion mellan elever. Texten blir en ingrediens i en 

framväxande argumentation, som skapas i interaktiviteten med elevgruppen. Nedan pre-

senteras delar av Lyngfelts exempel på klassrumsaktiviteter för en utvecklad retorisk 

förmåga. Syftet med de studier hon presenterar ”var att få kunskap om hur elever i 

grupp resonerar om argumenterande texter, och då särskilt multimodala texter” (Lyng-

felt 2015 s. 59). 
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Lyngfelt berättar om en grupp elever (årskurs 9) som fick se en film, som i detta fall 

fungerade som en argumenterande framställning. Filmen representerar hur ljud, bild och 

text kan samverka. Efter att ha sett filmen skulle eleverna samtala, samt besvara fråge-

ställningar. Ingen lärare var närvarande eller delaktig i detta arbete. Frågeställningarna 

behandlar filmens argumentation, till både struktur och innehåll, samt hur de kommer 

fram till sitt tyckande. Eleverna blir också bekanta med begreppen värdeargument, 

känsloargument och sakargument. Uppgiften ämnar skapa en reflexiv arbetsprocess, ett 

slags metatänkande kring argumentation. Exempel på frågeställningar:  

Vad skulle ni säga är huvudbudskapet i framställningen? Diskutera! 

Vad grundar ni era tankar på? Menar ni att det finns argument som stödjer huvud-

budskapet?  

Hur gjorde ni när ni hittade argumenten i framställningen? Försök beskriva hur ni 

gick till väga (Lyngfelt 2015 s. 60).  

 

Lyngfelt (2015) redogör för delar av uppgiftens resultat. Elevernas svar skiftade natur-

ligtvis, men hon betonar att filmens innehåll dominerade, när eleverna skulle diskutera 

framställningens utformning med hjälp av frågorna. Hon drar slutsatsen att meta-

perspektivet på texten, argumentationen, saknas i hög grad. Hon uttrycker även en brist 

på ”utvecklande tankegångar om påverkanspotentialerna i framställningen som helhet” 

(Lyngfelt 2015 s. 63). Lyngfelt poängterar elevernas otillfredsställande kunskap om kri-

tisk hållning. Det framgår att eleverna hade svårigheter att se argumenten utanför 

sammanhanget, alltså på vilket sätt argumenten framfördes och av vilken anledning. De 

sätter således inte textens argument i förhållande till varandra. 

 

Lyngfelt (2015) resonerar om hur en så kallad dialogisk strategiundervisning skulle 

kunna vara ett stöd för elevernas utveckling av critical literacy. Hon menar att det är en 

process för att stärka förmågan att tolka olika texters budskap beroende på struktur och 

sammanhang. Det handlar om att samtala om texters innehåll i samspel med deras 

kulturella kontext. Hon talar om olika textstrukturer och hur de påverkar mottagaren. 

Lyngfelt hävdar att strategiundervisningen med fördel skulle kunna kombineras med 

retorikens parteslära. Detta, menar Lyngfelt, är relevant för argumentationen, både för 

den som talar och för den som lyssnar. Att verkligen tala om syfte blir avgörande för 
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den språkliga utvecklingen i detta sammanhang. Dock anser hon, att en sådan process, 

sådana samtal kan börja med att se till formspråket, för att sedan utvidgas till att skär-

skåda budskap. Samtalet behandlar uppfattningar om vad som skapar trovärdighet. 

Lyngfelt sammanfattar arbetet med dialogisk strategiundervisning och dess målsätt-

ningar: 

Det är då viktigt att den retoriska situationen som lyfts fram genom analysen tar sin ut-

gångspunkt i förhållanden som präglar livet utanför skolans väggar, och inte innanför – i 

alla fall om eleverna ska kunna använda den analytiska kompetens som de förvärvar till 

att gå i dialog med de texter som omger dem, i det samtida medielandskapet. (Lyngfelt 

2015 s. 66) 

 

Lyngfelt betonar här hur analysen bör få en anknytning till elevernas världsbild. Det går 

att lyfta ut olika delar ur en retorisk process och förankra dem i elevers egen verklighet 

utanför skolan. På det sättet kan en analys göras autonom och mer konkret. Nedan 

utvecklas Lyngfelts resonemang om metaperspektiv på språket med Olsson Jers (2012) 

tankar och reflektioner om ett lyckat responsarbete för ett stärkt lärande.  

Uppgift − Att ge respons  

Responsarbete är kunskapsutvecklande, men det är viktigt att ha strategier för respons, 

vilket innebär att lärare och elever lägger upp en plan för hur responsarbetet ska utföras. 

Olsson Jers (2012) ger exempel på hur det kan se ut att arbeta efter modeller. En tanke-

modell är ett verktyg för att hjälpa tankeverksamheten, strukturera och organisera olika 

lärandesituationer och kan användas vid både direkt och utvidgad respons. Den tanke-

modell Olsson Jers visar består av fyra olika ingångar, vilka hon sammanfattar på föl-

jande vis: 

De fyra ingångarna är kontextrespons som har sammanhanget i fokus, lyssnarrespons som 

har lyssnaren i fokus, talarrespons som har talaren i fokus och situationell kriterierespons 

som har uppsatta kriterier i fokus. (Olsson Jers 2012 s. 78) 

 

Att ha kontextrespons innebär att läraren talar med eleven om vad responsen innebär 

och innefattar. Den ska förhålla sig till frågor om hur, när och varför responsen ska ges. 

Den syftar till att ge ökad förståelse av responssituationen och vilka faktorer som bidrar 

till att den ska falla väl ut. Diskussionen bör också ta upp vad det egentligen innebär att 

bli både bekräftad och utmanad.  

 

Lyssnarrespons utgår från lyssnarens upplevelser av det framförda, både innehåll och 

form. Olsson Jers (2012 s. 81) betonar ett mottagarfokus, vilket innefattar åhörarens 
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reception av det sagda. Hon refererar också till forskaren Kent Adelmann (2009) som 

framhäver lyssnandets latenta roll. Han belyser att det finns en skillnad mellan att höra 

och att lyssna. Höra är något vi gör, fast vi inte är motiverade. Att lyssna däremot kräver 

både motivation, engagemang och reflektion. Lyssnandet är centralt för både elever och 

lärare. Olsson Jers säger att det är interaktionen mellan lyssnaren och talaren som 

utmärker lyssnarrespons. Ett exempel på en uppgift kan vara att eleven ska lyssna efter 

metaforer och vad de tillför talet. Det kan också innefatta att eleven lyssnar till argu-

mentens uppbyggnad: om de bygger på känslor eller fakta (ethos, logos, pathos), eller 

hur talets inledning och avslutning utförs. Grundläggande är vad som sägs och hur det 

uppfattas av lyssnaren.  

 

Talarrespons har talaren i fokus, vilket innebär att det är talaren själv som ska ge 

respons på den egna prestationen. Den handlar om att utveckla självkännedom och på så 

sätt vara mer delaktig i den egna utvecklingen och se prestationen i relation till uppsatta 

målbilder. Dock poängterar Olsson Jers att detta ska vara ett samtal mellan talaren och 

läraren. Samtalet ska alltså utgå ifrån talarens upplevelser av sin prestation. Hon fram-

häver även följande: 

Forskning visar gång på gång att den mest effektiva responsen är den respons som fram-

kommer i samtal mellan personer. Det kan vara lärare och elev, men också mellan elev 

och elev eller det samtal som uppstår när elever reflekterar över sitt eget lärande. (Olsson 

Jers 2012 s. 81) 

 

Sammanfattningsvis återkommer Olsson Jers (2012) till den formativa bedömningen 

och dess grundfrågeställningar: Vart är jag på väg? Var befinner jag mig i förhållande 

till målet? Hur ska jag närma mig målet? Responsarbete handlar om att skapa goda 

förutsättningar för ett fortsatt lärande och att ha kunskap om varje elevs förutsättningar 

– den enskilde elevens närmaste utvecklingszon (Vygotskij 2001). Olsson Jers, liksom 

Vygotskij, förespråkar utveckling i samarbete med andra. Responsarbete ger möjlighet 

att se på uppgiften ur olika perspektiv, det vill säga hur det muntliga framförs och hur 

det uppfattas, samt varför det gör det.  

Loggbok  

Olsson Jers (2012) redovisar delar av intervjuer som utförts med elever. Hon lyfter fram 

att flertalet elever efterfrågar formkunskap. Eleverna anser att när det kommer till skriv-

ande finns det tydligare former, olika ramverk, än inför muntliga uppgifter. De påvisar 
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en brist i genrepedagogiken, som tyder på lärarens kunnande att ge formkunskap inom 

skrivandet, men inte inom det muntliga.  

 

Olsson Jers (2012 s. 82−89) berättar om loggbokens övervägande styrkor och som 

välfungerande verktyg i olika arbetsprocesser. Hon exemplifierar med att elever får föra 

loggbok över sin arbetsprocess med den retoriska processens olika delar. Loggboken 

hjälper till att synliggöra delarna, samt stärker medvetandet om vikten av förberedelser. 

Det blir ett tydligare band mellan tanke, skrift och sedan utförande. Och med tydlighet 

finns en större chans att också påverka och utveckla. Loggboken kan användas både i ett 

förberedande skede och efter genomfört framförande. Det handlar om självreflektion 

och självkännedom, som Olsson Jers tidigare betonat. Hon menar också, att med logg-

boken får läraren en förståelse av vad eleven vill gestalta. Den kan även vara ett bra 

underlag för respons under arbetsprocessen.   

 

 

Undersökning del 2 – Empiri  
 

Empirins uppdelning 

I denna del av undersökningen redovisas det empiriska materialet som består av inter-

vjuer med sex lärare i ämnet svenska. Redovisningen är uppdelad i två delar. Den första 

är med lärarna från grundskolan och den andra delen är med lärarna från gymnasiet. Jag 

har valt att göra uppdelningen på detta sätt, eftersom lärarnas förutsättningar ser olika 

ut. Det har sin grund i styrdokumentens riktlinjer men också i elevgruppernas ålders-

skillnad och olika kunskapsnivåer, som formar lärarnas undervisning. Undersökningen 

ämnar inte jämföra lärarnas svar, mellan de olika stadierna, utan empirin ska främst 

diskuteras i förhållande till den tidigare forskning som redovisas i undersökningens 

första del.   

 

Redovisningen struktureras med hjälp av kontextnivåerna. Frågor tillhörande kontext-

nivå 1 kommer först, vilka följs av frågor tillhörande kontextnivå 2 och 3.  

 

Del 1 är svar från grundskollärarna (högstadiet). De betecknas LH1, LH2 och LH3 

(Lärare högstadiet 1, 2 eller 3). Del 2 är svar från gymnasielärarna. De betecknas LG1, 

LG2 och LG3 (Lärare gymnasiet 1, 2 eller 3). Jag har valt att inte delge kön, ålder och 
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verksamma yrkesår, utan bara fokusera på svarens innehåll i relation till undersök-

ningens tema. Anledningen till denna begränsning är undersökningens grundläggande 

syfte, nämligen att ge utgångspunkter för framtida arbete med muntlig verksamhet i 

svenska, snarare än att redogöra för en aktuell situation.  

Intervju med LH1 

I Lgr11/Gy11 är det större fokus på det muntliga än tidigare, alltså talet ska få ta 

större plats i bedömningen. Varför är det så tror du? 

För det muntliga är viktigare än någonsin i samhället. Jag tror att det helt enkelt har att 

göra med hur samhället ser ut och därför läggs det större vikt på den biten. Kommuni-

kationen världen över, inte bara inom Sverige, är på ett annat sätt än det har varit tidi-

gare och att kunna uttrycka sig muntligt, att framföra sina åsikter, tror jag är viktigare än 

någonsin. Faktiskt.  

 

Ungefär hur mycket tid ger du planerad muntlig verksamhet i klassrummet? 

Det blir lite extra tid inför nationella provet. Men om man slår ihop det med det övriga, 

så skulle jag gissa på fyra veckor, cirka 12 lektionstimmar per läsår.   

 

Hur arbetar du med muntlig argumentation i undervisningen?  

På lite olika sätt. De får ju träna i dels mindre grupper med argumentation – vi har även 

haft klassdebatter – då har jag oftast delat in klassen i fyra grupper. De möts i fjärde-

delar i debatten om ett givet ämne. Det kan vara ”dödstraff” och då ska den ena vara för 

och den andra mot och så får de jobba upp argument innan debatten. Jag samarbetar 

mycket med både NO:n och SO:n för de håller också på med argumentation. Då går jag 

ibland in och ser hur eleverna gör sina redovisningar i de ämnena. Jag tycker det är 

värdefullt faktiskt. Det blir ändå en lite annorlunda situation än när vi har svenskan. En 

gång på SO:n hade de fått olika roller och de skulle debattera för sin sak. Det är bra. 

Sedan på NO:n har de debatterat för och emot kärnkraft. Någon var t ex kungen, de 

hade blivit tilldelade roller av läraren. Jag tror att dessa roller gynnar, för då behöver de 

inte tänka att det är deras egna åsikter, personliga åsikter – och det tror jag är samma när 

man har gruppdebatter − då jag har bestämt om de ska vara för eller emot, t ex döds-

straff. Jag tror det också får dem att känna sig tryggare. Alltså, det här kommer inte från 

mig själv, utan någon annan har bestämt vad jag ska tycka.  
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Berätta om hur du tänker kring planering av detta. 

Jag försöker successivt bygga upp det. De kanske börjar i par, med att bygga upp argu-

ment, för att sedan bygga upp det till lite större grupper. Jag upplever att svårigheten är 

att kunna argumentera inför andra, så därför tar jag det lite successivt, så de tillsammans 

får hjälpas åt att hitta argument. Som ett grupparbete. Och att de också ska försöka 

tänka ett steg längre, det vill säga att tänka på vilka motargument som ska komma och 

hur ska jag bedöma dem. Jag brukar låta dem se debatter och se lite hur en debatt kan se 

ut. Jag återkommer till styrdokumenten inför nationella provet. För att visa varför vi gör 

det, vad som står i kunskapskraven, vad det är vi ska kunna. Nationella provet utgår ju 

mycket från kunskapskraven. Att man ska kunna argumentera för sin sak. De största 

svårigheterna med just det muntliga är väl att det alltid finns några elever i klassen som 

tycker det muntliga är jätte-jättejobbigt. Om jag får generalisera är det ofta tjejer som 

inte riktigt vågar säga vad de tycker. De försvinner i mängden helt enkelt. Dessa elever 

blir aldrig tvingade till att göra något i helklass, utan de blir erbjudna att göra det i 

mindre grupp och om de inte klarar mindre grupp, i par, eller alternativt bara med mig. 

Det är individuellt hur mycket man kan ”pusha”. Det är viktigt att man som lärare har 

en relation till eleven, så att man har en känsla, så att man inte pressar för hårt. Om jag 

har haft en klass sedan sjuan, så har jag lärt mig hur mycket jag kan kräva. Hos en del 

har man fått se en enorm utveckling, men hos vissa väldigt små steg. Men att man hela 

tiden försöker sträva framåt, för att det ska bli en utveckling.  

 

Vilka förutsättningar tycker du är viktiga för att eleverna ska kunna diskutera och 

argumentera?  

Att de har ett ordförråd, som är liksom normalt. Med nyanlända blir detta en svårighet, 

då de inte har ordförrådet på samma sätt. Att få med dem här, det är en utmaning. Att ha 

hemspråkslärare med är en stor hjälp. Det är också jätteviktigt att man har tillgång till 

grupprum, där man kan få gå undan, där man kan sätta sig i en mindre grupp. Jag tror att 

de flesta känner mer trygghet i mindre grupp. Större chans att alla kommer till tals. Man 

kanske lyssnar på varandra på ett annat sätt, liksom lyssnar in [...] Om elevernas styrka 

är just det muntliga, kommer det ofta följdfrågor. Men sedan finns det alltid de som är 

de tysta, de här tjejerna som inte riktigt vågar. I en mindre grupp är jag helt övertygad 

om att det är ett mer givande samtal, även för dem. Det är viktigt med konstellationer. 

De som inte vågar säga vad de tycker, ska få känna sig trygga. Om det inte fungerar så 

får man göra om konstellationen. Jag har låtit någon elev spela in sig själv också. Det är 

också en väg att gå. Speciellt när det kommer till nationella provet, så försöker jag 



 

40 

 

skapa en trygghet. När det är träning, är det mer slumpen som får avgöra och då får alla 

försöka göra sitt bästa ändå utifrån förutsättningarna.  

 

Vilka metoder använder du för att ge eleverna redskap för att utveckla sin argu-

mentation? 

Känner nu att jag kanske kommer att upprepa mig, men jag kommer tillbaka till det här 

med att man försöker bygga upp från en mindre skala till en större grupp, att eleverna 

får samarbeta med argument. De får sätta sig med sina datorer och kolla vad det finns 

för − vad det har varit för debatt kring ämnet tidigare − hämta information. Vi har också 

tittat på språket. Vad används det för tekniker, till exempel maktspråk och sådana saker 

är intressant att titta på. Man kan se på politisk debatt. Då kan man se hur de lagt upp 

debatten, kroppsspråk. Att eleverna liksom får analysera en debatt lite. Jag har använt en 

del UR-filmer som handlar om retorik. Till en början tycker de analysen är svår. Vi 

brukar därför göra det gemensamt. Se till vändpunkter i debatten och vad det i så fall 

berodde på. Jag försöker också ha ganska aktuella ämnen, som ska väcka intresse hos 

eleverna. Något som känns nära dem. Exempelvis att börja senare på dagen. Val av 

ämnen har nog en viss betydelse, men inte så stor. Dock om de får välja ämne själva, så 

kanske de redan kan olika ord och begrepp.  

 

Hur bedömer du muntlig argumentation?  

Framför allt nationella provet. Det är den stora bedömningen. Då har man tillfälle, dels 

har man tiden, och eleverna är förberedda. De har bara fokus på det muntliga, provet. 

Dock finns det muntliga med hela tiden. Mer än vad jag tror faktiskt. Jag träffar ju mina 

elever så mycket. Om jag håller en genomgång och någon ifrågasätter något och de 

motiverar sin fråga, ja då argumenterar de ju för sin sak. Om jag pratar med eleverna 

enskilt, som jag försöker göra inför betygssituationer, försöker jag tala allmänt, om det 

muntliga, försöker uppmuntra dem. Uppmuntra dem till att ställa frågor och om jag sett 

en utveckling hos eleven, bekräfta den.  

 

Hur motiverar du för eleverna att det är viktigt att kunna argumentera/diskutera? 

Jag försöker prata om hur samhället ser ut idag och hur viktigt det är, inom stort sett alla 

yrken, att man kan använda språket på rätt sätt. För det är ju faktiskt så, om man kan 

använda språket på rätt sätt, kan man gå hur långt som helst. För eleverna tror jag det 

handlar om yrken. Att de ska kunna välja det yrke de vill ha. De har nog svårt med det 

långa perspektivet, tror de tänker mer kortsiktigt. Jag vill att de ska få hela perspektivet, 
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men jag tror det är svårt. Jag brukar försöka ge exempel på situationer då språket är 

väldigt viktigt.  

 

Skolan har ett värdegrundsarbete som ska genomsyra undervisningen. Hur visas 

detta i svenskämnet enligt dig?  

Det genomsyrar hela tiden, det finns i alla ämnen. Men att man jobbar för att alla 

människor har rätt till en åsikt, att man ska stå för det man tycker och respektera var-

andras åsikter, såklart.  

 

Finns det sätt som du skulle vilja arbeta på när det gäller argumentation i svens-

kämnet? 

Kanske att ha möjlighet att gå på fler studiebesök, besöka verkliga debatter. Låta elev-

rådet möta politiker. Att de får göra mer från det verkliga livet. Det är svårt att säga på 

rak arm angående undervisningen. Men man skulle önska att eleverna tog mer ansvar, 

vågade ha fler föredrag, kanske hålla i någon lektion. Det är viktigt att arbeta med 

sammanhållningen för att skapa tryggheten som krävs. Ett tillåtande klimat.  

Intervju med LH2 

I Lgr11/Gy11 är det större fokus på det muntliga än tidigare, alltså talet ska få ta 

större plats i bedömningen. Varför är det så tror du? 

Det är egentligen konstigt att det varit så liten del som 20 procent tidigare som den 

muntliga delen av nationella provet skulle vara med i bedömningen, för att i livet, om 

man tänker att läroplanen ska spegla kunskaperna som eleverna ska ha med sig i arbets-

livet och i övrigt, så är det muntliga lika stor del som det skriftliga. Jag tror att läro-

planen har speglat hur kraven sett ut i arbetslivet och demokratiska rättigheter och skyl-

digheter. Sen tycker jag också att det förut var mer betoning på prestation av det munt-

liga och det som har kommit nu är att man resonerar och argumenterar. Det känns ju 

som att det är helt nytt i Lgr11. Det känns ganska chockartat när man kommer till det 

muntliga nationella, men det är inte bara i svenskämnet som elever tränar på det här. 

Argumentera i sig är något eleverna gör väldigt mycket, men de kopplar inte ihop det 

med svenskan, men de är jätteduktiga på att argumentera, så jag tycker utmaningen 

mycket är att få in det de redan kan i det vi gör här. Det är ju inte två olika världar.  
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Ungefär hur mycket tid ger du planerad muntlig verksamhet i klassrummet? 

Ja, det var svårt. Muntlig verksamhet, det är både samtal, presentationer […] ska jag 

vara riktigt ärlig […] med den här klassen. I åttan kanske jag har 25 procent, kan tänka 

mig att det inte är mer. Det är svårt att uppskatta.  

 

Hur arbetar du med muntlig argumentation i undervisningen?  

Dels har vi boksamtal, det är en sorts argumentation, när de till exempel jobbar med en 

novell eller har läst en bok tillsammans, så brukar jag […] Jag tänker på det vi läste 

senast, Den osynlige, och vi såg även filmen. Då hade vi muntligt varje vecka, åtmin-

stone en tredjedel av lektionstiden. Läsning, arbete med frågor – skriva och sedan prata 

om dem. Så det är att argumentera lite grann. Det är ju inte faktafrågor i alla fall, utan 

det handlar om att motivera. Jag väljer frågeställningar som berör. Men inte stora etiska 

frågor. Det kan vara att tjejer får bättre betyg än killar. Olika tjej- och killfrågor. I åttan 

tycker de om det. I åttan tycker jag de börjar fundera mer existentiellt – om jämställd-

het, jämlikhet och så börjar de tycka om att argumentera. Jag förbereder oftast ämnena 

själv, men ibland har eleverna fått komma med förslag. Ibland kan man ju fiska upp en 

fråga. När det är en klass då det muntliga fungerar bra, så kan jag göra det. Att man 

fångar upp och tycker det eleverna säger är intressant. Det kan också vara om något 

gemensamt man läst. Ibland är det väldigt bra frågor som väcks som inte jag har tänkt 

på. Man är så van att man får förbereda det mesta, för annars står man där med skägget i 

brevlådan, om man inte har något.  

 

Berätta om hur du tänker kring planering av detta (ämnen, kulturer, kontexter) 

Om det gäller argumentation så planerar jag frågor och ämne. Vi har också haft små 

debatter, men det tycker jag är svårt. Men då har vi lottat och de ska få vara för eller 

emot dödsstraff och så får de förbereda för- eller emot-argument. Det är svårt att prata 

om hur man gör med argumentation. Men viktigt att man är saklig så det inte blir slag 

under bältet och att man inte är taskig. Inte ger personangrepp, utan att de försöker 

förstå motargumenten. Fördelarna med sådana övningar och det som tränas är, att man 

tänker mer på hur argument ska vara uppbyggda än vad det är känslomässigt. Ja, det blir 

ju mer meta. Så det är en fördel. Att de får spela en roll. Att de liksom spelar ett rollspel. 

Ibland ska grupper komma på olika för- eller emot-argument. De kanske tänker mer 

som […] en ram – hur det är uppbyggt. Men som sagt, jag arbetar inte jättemycket med 

det här. Men nu kommer ju nationella provet för niorna redan så tidigt på hösten, sedan 

går liksom luften ur dem lite grann. Nu gör jag bara läs och skriv med niorna. Årets 
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tema på nationella provet var ”Hårresande”. Ett ämne var en bild på en man som rakade 

sig och en kvinna […] jag kommer inte ihåg riktigt […] men det väckte det här med 

könsroller. Jag tycker nationella provet gick bra. Det var ämnen som jag tycker eleverna 

har uppfattningar om, som ligger nära dem. Både för att det har att göra med skräck – 

hårresande – och samhälle. Det var samma tema på läs- och skrivdelen. Det är känsligt 

med hår. Det är mycket känsligare om du tappar ett hårstrå, då blir det äckligt, men hår i 

ansiktet ska man inte ha. Men killar vill ha det, för de vill ha skägg. Det är ett så 

spännande ämne och det har verkligen alla haft tankar om. Fått in väldigt bra texter. När 

vi hade det muntliga tycker jag också att det blev bra samtal. De skärper sig liksom. Om 

jag får börja med en ny sjua, så kommer jag liksom att tänka baklänges; hur kan vi 

jobba så att de tränar på det här som de ska visa kunskaper i? Det styr vårt innehåll i 

undervisningen tycker jag, på ett bra sätt, bättre än själva kursplanen, den är platt. Jag 

går faktiskt in och tittar i kursplaner och kunskapskrav, men det skulle jag kanske kunna 

göra mer. I svenskan är det så mycket också – jag har nog inte fått in den rutinen helt – 

den är också ganska annorlunda jämfört med Lpo94. Den var mycket flummigare. Nu 

vet vi att vi har olika genrer och det muntliga och skriftliga är mycket mer uttalat nu.  

 

Vilka förutsättningar tycker du är viktiga för att eleverna ska kunna diskutera och 

argumentera? (Koppling till elevers olika behov) 

Trygghet i gruppen är jätteviktigt. Det märks en väldig skillnad på olika klasser – om de 

vågar säga sin mening. Det är viktigt att de har en trygg grupp när de tränar. Även att de 

har spännande ämnen, intressanta ämnen, som de inte behöver tänka ”här borta” – utan 

att de berör dem. Ännu mer när det gäller argumentation, så att man får med sig elever-

na på ett äkta sätt. Gruppkonstellationer kan vara slumpvisa. Det fungerar om det är en 

tillåtande klass. Men det finns elever som jag måste tänka till mer kring. Att man 

försöker få till en trygg grupp, men också en bra blandning så att de inte bara sitter med 

sina kompisar, så att det blir en blandning av pojkar och flickor – och några starkare 

som drar och några kanske normala […] Det är ju många parametrar när man ska göra 

en grupp. Det jobbigaste är om de blir för högljudda, skrikiga – att det blir brottning. 

Jag tänker nog mest på att det inte ska bli en grupp där de inte har draghjälp av var-

andra. Men i muntliga sammanhang är det andra personer som kan komma fram än i de 

skriftliga. Det hände nu på nationella provet. En invandrarkille sa: ”Hatet kommer om 

man har hår i ansiktet. Man kan ta bort det, men lika väl som håret växer ut igen, så 

kommer hatet tillbaka.” Det var en fantastisk liknelse tycker jag.  
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Vilka metoder använder du för att ge eleverna redskap för att utveckla sin argu-

mentation? 

Jag har inte pratat så mycket om såhär […] vilken ordning de ska lägga argumenten. 

Egentligen mycket mer när det kommer till skriven text. Vi pratar om argumentation, att 

man bygger under argumenten och att man gärna har med fakta. Och att man kan lägga 

fram sina motargument − att man slår undan – att man svarar på dem själv.  

 

Hur bedömer du muntlig argumentation?  

Ibland kanske någon elev inte visat det muntliga nästan någonting och då försöker jag 

hitta tillfälle för den eleven att få visa lite extra, att de visar om de har de kunskaperna 

eller inte. Sedan finns det de som har talets gåva och då vet man ju det också. Det 

kanske inte är något man mäter. Nej, jag har inget riktigt bra sätt. Vi har också en del 

examinerande argumentation, men jag skulle behöva ge det mer tid helt enkelt. När det 

kommer till respons. Om eleverna sitter i grupp försöker jag säga något positivt till var 

och en, sen kan man ju säga något som är konstruktivt. Det kan vara känsligt när de 

sitter i gruppen. De kan ha varit nervösa så de har gjort en otrolig prestation. Inför hela 

gruppen eller klassen kan man nog ge kommentar om att det är viktigt att förbereda sig. 

Men jag tycker det framförallt är viktigt att man hittar något som är bra. De ska känna 

sig stärkta när de går därifrån.  

 

Hur motiverar du för eleverna att det är viktigt att kunna argumentera/diskutera? 

Ja det är avgörande om de ska kunna vara med och påverka. Och det är genom rösten 

[…] för att få folk att lyssna på en. Det är med argumentation − inte bara att få sin vilja 

igenom – utan i ett större sammanhang. Demokrati är liten och stor grupp. Det kan vara 

elevrådet, protester på stan, någonting i familjen. Jag tror de är väldigt medvetna om 

betydelsen.  

 

Skolan har ett värdegrundsarbete som ska genomsyra undervisningen. Hur visas 

detta i svenskämnet enligt dig?  

Förra veckan tog jag klassen till det där heteronorm på museet. Det innefattade stora 

delar av läroplanens värdegrundsarbete. Till min glädje var det innan skrivdelen på 

nationella provet och till min glädje var det många som skrev om normer. De använde 

ordet norm i sina uppsatser – och det täcker ju allting – mellan könen, sexualitet, 

religion, hudfärg, etnicitet och allting. Olika kulturella frågor kommer också när vi talar 

om litteraturen. Jag tänker ganska mycket själv på att det finns ett vitmansideal som ofta 



 

45 

 

representerar litteraturen. När vi har frågor om litteraturen försöker jag alltid vara med-

veten. Att man använder litteraturen till att tala om frågorna som tillhör värdegrunden. 

Pojke−flicka. Mobbning. När jag introducerar något nytt så använder jag begrepp och 

förklarar dem, som jag förutsätter att de inte kan. Till exempel begreppen objektivt och 

subjektivt. Jag skriver upp orden och förklarar dem. Jag blev så glad att de använde 

ordet norm efter utställningen. Det var en guide där som förklarade på olika vis. Då har 

de fått ett begrepp som talar om vad de vill prata om. Som lärare får man tänka på att 

man inte förenklar för mycket – att man använder begrepp som är nyttiga – och att man 

fortsätter att använda begreppen. De behöver ju dem för att kunna tänka.  

 

Finns det sätt som du skulle vilja arbeta på när det gäller argumentation i svensk-

ämnet? 

Nästa år, med ny sjua, då tänker jag verkligen att jag ska gå in från början och betona 

och jobba mycket med det. Att man från börjar jobbar riktigt med att argumentera och 

att träna på det. Argumentation har alltid haft något avsnitt, men att prata om det tydligt 

från början. Det viktiga är vad de tycker, det är det vi ska träna på i svenska, inte bara 

återge fakta. Det viktiga är demokrati, vad de tänker och tycker – det är det intressanta. 

Argumentation är ju ett redskap för att få fram det man tänker och tycker – klarna upp 

det – eller hur? Jag vill jobba mer med orden, sammanhangsorden. För det första, för 

det andra, för det tredje. Att jobba för att hela tiden utvecklas, att inte fastna i ett sätt. 

Tankarna klarnar inte förrän man kanske skriver ner dem och det gör man även i munt-

liga sammanhang – man förbereder – eller hur? Jag vill arbeta mer med just det hand-

fasta – det som rör sig mot genrepedagogiken. De ska också få uppleva mer argumenta-

tion. Så de får olika modeller. Om man inte får uppleva hur det kan eller ska se ut, så 

famlar man ju i mörkret.  

Intervju med LH3  

I Lgr11/Gy11 är det större fokus på det muntliga än tidigare, alltså talet ska få ta 

större plats i bedömningen. Varför är det så tror du? 

Det är egentligen det du behöver vara duktig på när du kommer ut i samhället. Det är 

också viktigt med demokrati, även i skolan. Att ta plats verbalt är otroligt viktigt.  
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Ungefär hur mycket tid ger du planerad muntlig verksamhet i klassrummet? 

Muntligt arbete kräver mycket av läraren. Men jag försöker ha muntligt varje lektion, 

diskussioner med klassen. Ibland handlar de om hur vi ska arbeta med något område. 

Det är viktigt att de får känna sig delaktiga och att de kan påverka.  

 

Hur arbetar du med muntlig argumentation i undervisningen?  

Alla elever vågar inte prata i klassrummet och det ska man respektera. Jag brukar kom-

binera skriftlig och muntlig argumentation. Ämnet ska inte vara för svårt om man ska få 

engagemanget. De får uppgiften att skriva en argumenterande text. Sedan brukar jag 

ställa frågor till dem, ifrågasätta deras tes och argument, muntligt, så de får prova sitt 

tyckande på mig. Då tränar de muntlig argumentation utan att de egentligen tänker på 

att de gör det.  

 

Berätta om hur du tänker kring planering av detta. 

Jag har egentligen inte så mycket planerad muntlig verksamhet, utan det smälter in i den 

andra undervisningen. Men som sagt är ämnet viktigt. Den muntliga träningen ska ske 

stegvis. Målet är att alla ska våga prata och ta mer plats verbalt.  

 

Vilka förutsättningar tycker du är viktiga för att eleverna ska kunna diskutera och 

argumentera?  

Att det är ett öppet och tillåtande klimat i klassen. Det är en grundförutsättning. Om det 

finns problematik, så försöka identifiera den och synliggöra den. Det är inte farligt att 

prata med elever om sådana saker. Om jag märker att en elev exempelvis avbryter de 

andra hela tiden, så kan jag göra så mot hen, för att verkligen visa på hur det kan kännas 

och hur viktigt det är att alla ska få ta plats. Att man själv som lärare är öppen, glad, kan 

skämta. Liksom avdramatisera det muntliga. Jag brukar tänka och även säga till elever-

na − tänk vad tråkigt att behöva gå hem och må dåligt för att man inte vågat säga sin 

åsikt. Bättre att prova sina tankar och åsikter än att aldrig säga något.  

 

Vilka metoder använder du för att ge eleverna redskap för att utveckla sin argu-

mentation? 

”Fyll skelettet.” Det är en form av ram för hur en argumenterande text ska vara upp-

byggd. Tes, argument, motargument och så vidare. Som jag sa, så kombinerar jag det 

muntliga och skriftliga. Det är sällan jag arbetar med enbart muntlig argumentation. 

Med hjälp av skelettet fyller de på med olika argument. Jag är delaktig under arbetet, 
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både muntligt och med hjälp av datorn, så de utvecklar argumenten under skrivpro-

cessens gång. Det verbala är ett medel för det skriftliga.  

 

Hur bedömer du muntlig argumentation?  

Jag går då och då tillbaka till kunskapskraven och dess matriser. Funderar kring vad 

eleverna visat och vad de behöver arbeta vidare med. Sedan är nationella provet en 

viktig del. Jag tror de skärper till sig då. De känner att det är allvar. Det är sällan det går 

att få samma situation under lektionstid.  

 

Hur motiverar du för eleverna att det är viktigt att kunna argumentera/diskutera? 

Demokrati. Våga ta plats. Att faktiskt få dem att förstå att det de har att säga är viktigt.  

 

Skolan har ett värdegrundsarbete som ska genomsyra undervisningen. Hur visas 

detta i svenskämnet enligt dig?  

Jag är tydlig med vad jag står för. Det ska inte vara någon tvekan om det. Oavsett var 

eleverna möter mig så finns värdegrunden i mig.  

 

Finns det sätt som du skulle vilja arbeta på när det gäller argumentation i svensk-

ämnet? 

Jag skulle vilja jobba mer utanför det fyrkantiga och styrda. Kanske mer i projekt, när vi 

inte är så låsta av lektionstiden. Jag önskar också att alla lärare skulle diskutera fler 

värdegrundsfrågor, så vi är mer samspelta, vilket sedan smittar av sig på eleverna. Att 

skolan har en gemensam elev- och kunskapssyn.  

Intervju med LG1 

I Lgr11/Gy11 är det större fokus på det muntliga än tidigare, alltså talet ska få ta 

större plats i bedömningen. Varför är det så tror du? 

För att det är jätteviktigt att kunna tala idag, om man ska ta sig fram i samhället. Dis-

kvalificerar dem som har svårt att få fram åsikter, av olika orsaker. Språkliga eller per-

sonlighetsmässiga. Det muntliga som har fått större plats är argumentationen. Den har 

fått mycket plats även skriftligt. Så egentligen kanske det inte är själva talet, utan argu-

mentationen som fått större plats.  

 

Ungefär hur mycket tid ger du planerad muntlig verksamhet i klassrummet? 

Jag tycker att det är jättesvårt att få till det, att hinna med ämnesplanen på alla förmågor. 

Därför har jag bestämt att muntliga planerade verksamheter, i form av framförande – att 

det gör jag inte längre. Det tränar inte jag på. Jag vet att den typen av muntlig verksam-
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het får de i så många andra ämnen, så jag ser inte riktigt behovet av det i svenskan. Där-

emot har jag grupparbeten, där de ska delge de andra i klassen. De har också boksamtal. 

Jag ägnar mycket tid åt boksamtal, samt tolkning – fenomen som uppstår osv. De läser 

böcker, hemma eller i skolan, skriver loggbok, som jag läser – och utifrån det plockar 

jag fram saker som de sedan får diskutera. Det mesta som är planerad muntlig verksam-

het grundar sig faktiskt i litteratur.  

 

Hur arbetar du med muntlig argumentation i undervisningen?  

Det är viktigt att ha ett tillåtande klimat i klassrummet. Därför pratar vi mycket i klass-

rummet om olika saker, jag kanske ställer frågor till dem och de får argumentera. Jag 

börjar redan när de kommer i ettan. Det är relevant att få tycka, men också kunna för-

klara varför man tycker vissa saker. Att få ett positivt klassrumsklimat handlar till stor 

del om att lyssna på vad eleverna säger, att fånga upp och bygga vidare. Jag brukar 

också ta upp med klassen om det hänt något speciellt – att försöka agera snabbt så de får 

diskutera och argumentera i en aktuell kontext. Tror också att det fördjupar diskus-

sionen. Det kan också utgå från en intressant artikel. För att fördjupa samtalen ställer jag 

frågor, ber dem först tänka själva, diskutera med en kamrat, sedan med alla i klassen. En 

metod jag brukar använda är cirkelmodellen. Det är en typ av genrepedagogik. Du ska 

t ex skriva något i en speciell genre, så går du igenom flera sådana modeller. Om de 

exempelvis ska skriva pm, så får de läsa många pm, läsa och tala om texterna och till-

sammans plocka fram vad som är viktigt i texten – t ex hitta sambandsord, plocka fram 

argument (markera med olika färger t ex) – och som lärare vara delaktig i hela pro-

cessen. En form av metaarbete. Samt blanda arbetet med fler mediala texter, till exem-

pel filmer. Att även få läsa retorik hjälper den muntliga argumentativa förmågan.  

 

Berätta om hur du tänker kring planering av detta (ämnen, kulturer, kontexter) 

Det ska vara aktuellt och angeläget. En klassiker blir aldrig fel. Något aktuellt idag är 

exempelvis främlingsfientlighet. 

 

Vilka förutsättningar tycker du är viktiga för att eleverna ska kunna diskutera och 

argumentera? (Koppling till elevers olika behov) 

Viktigt att alla blir sedda. Och att det muntliga får vara en process. Men en grundförut-

sättning är ett öppet och tillåtande klassrumsklimat. Att det är ”vi” i klassrummet. Inte 

jag och dom. Som lärare finner jag det viktigt att vara prestigelös, snäll och engagerad i 
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dem. En metod jag har är att dra kort och den som står på lappen får svara på frågan. 

För mig handlar det om att alla ska bli sedda och hörda, inte bara några.  

 

Vilka metoder använder du för att ge eleverna redskap för att utveckla sin argu-

mentation? 

Jag har kört cirkelmodellen. Jag eller eleverna väljer ett ämne och en gemensam ut-

gångspunkt (tes) och en artikel som de ska bemöta. Sedan delas de in i grupper. De läser 

artikeln och sedan får varje grupp komma med tre argument. Sedan samlas alla gruppers 

argument – därefter väljs det ut argument och så bygger alla ihop en argumentation 

tillsammans som resulterar i en argumenterande text. Det tar lång tid, men brukar vara 

lyckat.  

 

Hur bedömer du muntlig argumentation?  

Förutom det nationella provet så brukar jag låta det gå ett tag, sedan vid omdömes-

tillfällen brukar jag gå till kriterierna för det muntliga och fundera kring dem och 

eleven. Men jag har ingen specifik metod, eftersom jag inte har något specifikt moment 

kring det muntliga. Det som kan fallera när det kommer till det muntliga inom svensk-

ämnet är om eleven inte varit med på lektionerna. För att eleven ska nå höga betyg, t ex 

på det nationella provet i trean, så måste argumentationen vara väldigt tydlig. Det bör 

börja med något intresseväckande. Argumenten ska vara placerade i rätt ordning. Sedan 

är stilfigurer något som hjälper till, men det är mer en språklig grej. Framförandet måste 

också sluta på ett sätt som passar bra.  

 

Hur motiverar du för eleverna att det är viktigt att kunna argumentera/diskutera? 

Det tycker jag inte alls är svårt. Hela samhället är ju uppbyggt på argumentation. Det är 

högst relevant att även kunna se igenom argumentation som du möter.  

 

Skolan har ett värdegrundsarbete som ska genomsyra undervisningen. Hur visas 

detta i svenskämnet enligt dig?  

Genom saker som vi diskuterar på lektionerna. Främlingsfientlighet, jämställdhetsfrågor 

och de texter vi läser. Händer det något i samhället, tar vi upp det. Vi kan se TV-pro-

gram och diskutera dem. Det är helt enkelt viktigt att få uttrycka sig – att alla människor 

har samma värde. Alla vet vad jag står för.  
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Finns det sätt som du skulle vilja arbeta på när det gäller argumentation i svens-

kämnet? 

Mer genrepedagogik. Få tips på bra böcker med uppgifter. Det kan ta lång tid att lägga 

upp sådant själv.  

Intervju med LG2 

I Lgr11/Gy11 är det större fokus på det muntliga än tidigare, alltså talet ska få ta 

större plats i bedömningen. Varför är det så tror du? 

Man har sneglat mycket på USA där retoriken är en mycket större del av inlärningen 

och språkutvecklingen. Det har höjts röster från betydelsefulla påtryckare. Men det är 

egentligen lite forskning som stödjer att det skulle ha varit ett problem tidigare, att det 

varit för lite muntligt i svenskan.  

 

Ungefär hur mycket tid ger du planerad muntlig verksamhet i klassrummet? 

Nästan varje lektion har jag något muntligt. Diskussioner i mindre grupper, eller hel-

klass. Det är invävt i lektionerna. 

 

Hur arbetar du med muntlig argumentation i undervisningen?  

Genom den retoriska modellen. Det traditionella argumenterande talet. Om man proble-

matiserar själva upplägget för mycket, blir det för svårt och inte bra. Det ska finnas 

argument, motargument och följdargument. Det finns en modell att följa, men inget 

måste. Vi har ofta argumentation utifrån någon typ av dilemmafrågor, där det kan finnas 

flera saker som är rätt. Var och en argumenterar utifrån sin åsikt om vad som är rätt. 

Exempelvis inom svenskämnet – språkhistoria – kommer vi bara prata engelska om 100 

år? Tränar utifrån en tes. Argument för och argument mot. Jag kan dock uppleva att 

svenska 3 präglas mycket av metabudskap och metaförståelse, så det handlar mycket 

om formen, inte budskapet. Det är ju faktiskt så att de skulle i princip kunna argumen-

tera för vad som helst och få högsta betyg om de behärskar formen väl. 

 

Berätta om hur du tänker kring planering av detta (ämnen, kulturer, kontexter) 

Om de får välja ämnen helt själva, något de ska diskutera i klassen baserat på intresse, 

så är det alltid någon eller några som inte har något att säga. Jag tänker att svenskämnet 

som sådant präglas av själva formen och den i sig kan väcka engagemang. Att det är 

lättare att stärka en diskussion och argumentation utifrån en struktur. Jag tycker inte det 

finns utrymme för att skapa jätteengagerande uppgifter i denna kurs.  
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Vilka förutsättningar tycker du är viktiga för att eleverna ska kunna diskutera och 

argumentera? (Koppling till elevers olika behov) 

Trygghet i gruppen. Schemamässig struktur. Lyhördhet av mig som lärare – att på något 

vis känna av om det finns något klassen vill ta upp och prata om. För att få trygghet i en 

grupp krävs det tid tillsammans. Kanske en del gruppdynamiska övningar, men fram-

förallt tid tillsammans. Själva argumentationssituationen och dess struktur ska också 

vara en trygghet för dem. Arbeta gärna i smågrupper. Skippa den stora diskussionen i 

helklass om de inte känner sig trygga med det. När det kommer till att göra grupper så 

har olika konstellationer olika för- och nackdelar. Fördelen med att de får sitta med sina 

kompisar är att det blir ett ”grupptänk”. Det är lättare att få ett ”spinofftänk” om det är 

den dynamiken i gruppen. De hjälper varandra att bygga argument. Däremot om det är 

en grupp som inte är lika sammansvetsad så får de öva på att lyssna in, föra fram sina 

åsikter, stöta och blöta sin argumentation med varandra. Det är olika saker de tränar i 

olika miljöer. Det är viktigt för dem att kunna båda.  

 

Vilka metoder använder du för att ge eleverna redskap för att utveckla sin argu-

mentation? 

Den retoriska modellen, men också det som kanske inte alltid synliggörs så mycket, 

nämligen actio. Röstläge, kroppsspråk osv. Det är ändå där som 80 till 90 procent av 

budskapet befinner sig. För att publiken ska ta in informationen, är framförandet jätte-

viktigt. Det finns ju en del knep att ta till för att känna sig bekvämare, skapa sin egen 

trygghetszon under framförandet. Men jag tror också att en dramapedagog är mycket 

bättre än mig på detta. 

 

Hur bedömer du muntlig argumentation?  

Jag säger till eleverna att undervisning är både träning och match. Träningen ska 

utmana. Jag tänker formativ bedömning. Hur tänkte du? Hur menar du? Och ger dem en 

bedömning av hur de kan gå vidare. Matchen är något mer strukturerad formmässigt, 

men jag har även här ett formativt tänk, så de blir utmanade hela tiden.  

 

Hur motiverar du för eleverna att det är viktigt att kunna argumentera/diskutera? 

Om du känner igen en argumentation är det lättare att ha en egen uppfattning om den 

och den som talar. Du kan märka att du blir utsatt för den retoriska modellen och då är 

du förberedd på det.  
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Skolan har ett värdegrundsarbete som ska genomsyra undervisningen. Hur visas 

detta i svenskämnet enligt dig? 

Det handlar mycket om genus och ras. Diskriminering. SD kommer ofta upp när man 

diskuterar sådana saker. Jag har svårt att förstå SD:s värdegrund, men jag måste ju ändå 

vara ödmjuk inför det faktum att enligt mätning så tycker 20 procent av Sveriges 

befolkning att det de säger är bra. Jag kan tycka att det finns en risk för en viss elitism i 

skolan. Att vissa saker får man inte tänka eller tycka. Det kan vara svårt att hantera den 

problematiken. Jag brukar framförallt jobba med olika diskurser som finns omkring oss, 

hudfärg och genus. Exempelvis titta på reklambilder och vad de förmedlar. Jag vill 

åskådliggöra att de bilderna faktiskt i förlängningen genomsyrar våra värderingar. De 

får sätta ord på saker som de kanske bara känt, men inte riktigt förstått. Språket formar 

ju vår värld. När vi sätter ord på något är det klart att det händer saker och att det på-

verkar din kognitiva miljö. Har den påverkats en gång, så främjar det språkutveck-

lingen.  

 

Finns det sätt som du skulle vilja arbeta på när det gäller argumentation i svensk-

ämnet? 

Jag skulle vilja jobba mycket mer med det viktiga i frågeställningarna, hur vi kan han-

tera kunskap. Det här tycker vi är ett problem i världen – kan vi hitta en frågeställning 

som skulle hjälpa oss att få svar? Och hur man då kan gå till väga. Innehållet måste ju få 

värderas högre än formen.  

Intervju med LG3 

I Lgr11/Gy11 är det större fokus på det muntliga än tidigare, alltså talet ska få ta 

större plats i bedömningen. Varför är det så tror du? 

Vi är influerade av USA. Det är viktigt att kunna tala för sig. Egentligen tycker jag att 

talet borde värderas ännu högre, 50/50. Det finns de som är starka talare, men har svårt 

att skriva.  

 

Ungefär hur mycket tid ger du planerad muntlig verksamhet i klassrummet? 

Det är svårt att säga. Försöker tala så mycket som möjligt med eleverna. Både under 

lektionstid, men också utanför. Om de kommer till mitt arbetsrum kan vi börja diskutera 

vissa saker. Jag kan be dem förklara och utveckla.  
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Hur arbetar du med muntlig argumentation i undervisningen?  

Jag har haft ett långt arbete med muntligt – tal. Vi arbetade med själva utförandet, men 

också lyssnandet och kompletterade med diskussioner. Det tog mycket tid, men det var 

värt det. Vi brukar också se debatter. Tar med nyheter till lektionen. Jag tydliggör värdet 

av att vara lagom känslosam. Att inte använda för många värdeladdade ord, utan att vara 

saklig. Det ska vara vårdade och sansade argument – nyanserat. Och att bemöta andras 

argument med respekt. Hur tänker motparten kring vårt samhälle och varför? Försöker 

också få dem att se till handlingen och inte människan.  

 

Berätta om hur du tänker kring planering av detta. 

Att inte välja för stora frågor om hat eller kärlek. De måste kunna hitta sig själva i 

ämnena och frågeställningarna.  

 

Vilka förutsättningar tycker du är viktiga för att eleverna ska kunna diskutera och 

argumentera?  

Det ska vara högt i tak i klassrummet. Jag som lärare och eleverna ska känna att de 

vågar ta upp saker. Ibland låter jag dem värka ur sig. Det kan kanske verka konstigt om 

någon skulle komma på besök i klassrummet, men yttrandefriheten är en del av demo-

kratin och värdegrunden. Och om de får häva ur sig, har jag också möjlighet att be dem 

förklara sig, ifrågasätta deras argument osv. Personangrepp hör dock inte hemma i en 

argumentation.  

 

Vilka metoder använder du för att ge eleverna redskap för att utveckla sin argu-

mentation? 

Då och då har jag använt mig av mikrouppsatser. De får ett ämne, t ex vargjakt, sen ska 

de skriva några rader, argument om de är för eller emot. Det kan fungera som en bra 

start. Då har alla något att säga sedan. En utgångspunkt. Jobbar också utifrån filmer, 

texter och andra färska händelser.  

 

Hur bedömer du muntlig argumentation?  

Jag bedömer hela tiden. Det ska betyda något att vara delaktig på lektionerna. Sen så är 

det ju nationella provet. Jag kan tycka att det var konstiga ämnen i år. Det borde vara 

ämnen som är närmare deras värld.  
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Hur motiverar du för eleverna att det är viktigt att kunna argumentera/diskutera? 

Det är viktigt, en rättighet att få sin röst hörd. Men hur ska de kunna påverka? Jo genom 

en god argumentation. Att kunna förhålla sig sakligt och svara på andras argument på 

ett sansat och respektfullt sätt.  

 

Skolan har ett värdegrundsarbete som ska genomsyra undervisningen. Hur visas 

detta i svenskämnet enligt dig?  

Att alla ska bli sedda och hörda. Det är absolut nummer ett för mig. Personligen 

upplever jag att demokratin – att vi är på väg bort från den, vilket gör att jag ofta tar upp 

olika saker som har med demokratibegreppet att göra. Värdegrunden ska genomsyra 

varje lektion.  

 

Finns det sätt som du skulle vilja arbeta på när det gäller argumentation i svensk-

ämnet? 

Jag har funderat en del på debattklubb. Det kanske blir lite väl amerikanskt, men det 

vore också roligt.  

 

 

Slutdiskussion  

Den muntliga delen av svenskämnet har från 2011 förtydligats i styrdokumenten, för 

både grundskolan och gymnasieskolan. Talet har fått en egen plats i kursinnehåll och 

kunskapskrav. Framförallt har argumentation lyfts fram som en separat förmåga och 

blivit mer framträdande i svenskämnet, för både högstadieelever och gymnasieelever. 

Anledningar till Skolverkets förändringar kan diskuteras, men vad jag kan se med stöd i 

denna undersökning, är att mångkulturalitet, sociokulturellt perspektiv på lärande och 

demokrati är viktiga aspekter på modern svenskundervisning.  

Det jag kan se som ligger till grund för läroplanens mer framträdande muntliga del kan 

sammanfattas med begreppet litteracitet. Gibbons (2002 och 2009) forskning använder 

begreppet på en grundläggande nivå. Hon talar om litteracitet och språkutveckling inom 

flera kontexter och hur viktig skolan är för att introducera elever i de olika språkliga 

sammanhangen, för att de ska utveckla sin litteracitet. Hon menar att ord och begrepp 

fungerar olika beroende på deras kontext och det är genom användandet som elever lär 

sig språkliga strukturer. Palmér (2008 och 2010) betonar också att språkutveckling är 

beroende av interaktion. Genom samarbete med andra elever ökar förståelsen av de 



 

55 

 

olika språkliga kontexterna. Både Gibbons och Palmér visar på ett samspel mellan 

socioekonomiska faktorer, kultur och språk och hur dessa påverkar elevers litteracitet. 

Skolan är således en gemensam plattform där ett skolspråk kan utvecklas.  

Med hjälp av Säljös (2014) forskning förtydligas det sociokulturella perspektivet på 

lärande med muntlig verksamhet i ämnet svenska. Det sociokulturella perspektivet ser 

jag som en av utgångspunkterna, grundstenarna för modern undervisning. Elever ska få 

chans att utveckla tankar, uppfattningar och sina språkliga verktyg genom interaktion 

med andra. Säljö förklarar också samspelet mellan tankar, språkbruk och förståelse – 

samt uppfattning av omvärlden. Som jag ser det, handlar det i grund och botten om 

värdegrund och demokrati.  

De lärare som medverkat i denna undersökning har vid ett flertal tillfällen framfört att 

de anser att den muntliga delen av svenskämnet och argumentationen som sådan har en 

stark koppling till samhället och demokratibegreppet. De betonar individens rättighet att 

få sin röst hörd och att kunna vara kapabel till att påverka sitt eget liv i det samhälle de 

är en del av. En lärare (LH3) sade i sin intervju: ”Att ta plats verbalt är otroligt viktigt”. 

Denna mening har fastnat hos mig. Jag har funderat på repliken och jag tycker att den 

kan appliceras väl på litteracitetsbegreppet. Att vara litterat handlar om att kunna ta 

plats i olika sammanhang och behärska det språkbruk som krävs för att bli sedd och 

lyssnad på.  

Hur muntlig verksamhet kan bedrivas i ämnet svenska för att vara språkutvecklande kan 

naturligtvis variera. Men jag kommer nu att föra diskussionen vidare utifrån tre centrala 

begrepp denna undersökning gett: metaperspektiv, respons och den retoriska arbets-

processen. Dessa begrepp har visat sig vara relevanta för en individanpassad och språk-

utvecklande muntlig verksamhet. 

En av grundförutsättningarna är ett bra klassrumsklimat. Enligt forskning och de lärare 

som medverkat i undersökningen definieras ett sådant på olika vis, men sammantaget 

kan det beskrivas vara ett klimat där elever vågar prata, kanske göra fel och där de 

känner sig lyssnade på. Responsen de får på det sagda är nämligen relevant för det 

fortsatta muntliga arbetet. Ordet trygghet har återkommit vid ett flertal tillfällen. Det 

kan handla om trygghet i gruppen, men också i uppgiften. Eleverna ska veta vad de ska 

göra och uppgiften ska vara utformad på ett sätt så den ger redskap för en verbal ut-
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veckling i form av en utvecklad diskussion och argumentation. Vetskap om vad som ska 

tränas skapar, enligt min undersökning, en ökad trygghet hos eleverna. Ett formulerat 

syfte med uppgiften ger elever en bättre förutsättning för att prestera och utvecklas.  

Palmér redogör för olika former av samtal och hur situationen påverkar innehållet och 

prestationen. Den slutsats jag kan dra av hennes studier är att samtal i mindre grupp 

med tydligt fokus på uppgiften är det mest fördelaktiga för att vara språkutvecklande. 

Intressant är hur hon beskriver hur ett gruppsamtal ska kännas tryggt, men det är också 

viktigt att de privata sociala rollerna inte får ta över samtalssituationen. De medför en 

risk att eleverna faller in i roller som kan bli hämmande för deras språkutveckling.  

Palmér lyfter också fram lärarens respons på vad eleverna säger. Hon exemplifierar med 

ett helklassamtal, där läraren ställer frågor till klassen, någon elev svarar, läraren ger en 

kort respons, kanske i form av ett ”ja, hmm”, och sedan fyller läraren i svaret själv. 

Denna form av samtal är relativt vanligt förekommande, men inte att föredra om sam-

talet/diskussionen ska vara språkutvecklande. Palmér anser att helklassamtalet kan vara 

välfungerande vid diverse genomgångar, till exempel vid ett nytt arbetsområde, men 

inte som fördjupning.  

De medverkande lärarna har goda erfarenheter av arbete med diskussioner i mindre 

grupper. En av lärarna förklarade sina tankar om gruppdynamik och vad hen ansåg att 

konstellationer kan ha för styrkor och svagheter när det kommer till argumentation/dis-

kussion. Hen menar att de i en så kallad trygg grupp ofta hjälper varandra att utveckla 

argument. Det blir en form av ”spinoffeffekt”. De bygger vidare på varandras argument, 

medan en grupp som består av individer som inte är lika trygga intar mer utmanande 

roller gentemot varandra och argumenten prövas och omprövas mellan gruppmedlem-

marna. (I hens exempel torde tryggheten kunna jämföras med ett kompisskap, eftersom 

det brukar krävas en viss trygghet för att eleverna ska våga argumentera över huvud 

taget.) Det hen framför är att gruppdiskussioner är språkutvecklande men på olika reto-

riska nivåer.  

En av gymnasielärarna talar om vikten av det muntliga inom genrepedagogiken. Att det 

kan vara tidskrävande, men ofta ger fina resultat. Det handlar om att ha ett ämne, en 

utgångspunkt. Eleverna läser texter om ämnet, kanske ser en film. De läser också argu-

menterande texter, för att sedan i grupp muntligt granska texten. Eleverna ska granska 
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innehåll och upplägg, ord och begrepp. Därefter ska grupperna göra en egen argumente-

rande text, tillsammans. Alla gruppers texter bearbetas sedan till en gemensam argu-

menterande text, genom att klassen samtalat om varför vissa argument är starkare än 

andra och så vidare. När texten är klar, har alla en tydlig och välstrukturerad argumen-

terande text att utgå ifrån, för att avslutningsvis skriva en egen. Det intressanta med 

denna lärares förklaring av momentet är det muntliga arbetet om texten, om orden och 

begreppen. Eleverna får också möjlighet att validera uttrycks slagkraftighet för den 

aktuella kommunikationssituationen. Denna övning tycker jag var ett fint exempel på 

hur ett metaperspektiv kan brukas i undervisningssammanhang. Med metaperspektiv 

menar jag att eleverna får möjlighet att tala om språk – om de skrivna argumenten, om 

ordvalen och begreppen. Exemplet är därför ett förtydligande av det min undersöknings 

teoridel lyfter fram om vikten av att tala om språk för att utveckla sitt språkbruk.  

Lyngfelt (2015) lyfter fram just detta i sin studie, som handlar om retorikanalys. Hon 

har bland annat följt en klass som fått till uppgift att granska en argumenterande text – i 

detta fall i form av en film – och sedan utifrån frågeställningar resonera om struktur, 

innehåll, textens kommunikativa förmåga, samt deras egen perception av texten. De 

hade också till uppgift att fundera kring varför de kom fram till de olika åsikterna om 

texten. Lyngfelts slutsats var att elevernas metakunskaper fallerade. Åsikter om argu-

mentens innehåll dominerade elevernas samtal, medan på vilket sätt argumenten kom-

municerade med läsaren och hur de kom fram till sitt tyckande var bristande i denna 

grupp, alltså mindre utvecklat. Jag finner Lyngfelts slutsatser intressanta, då hon sätter 

ord på något jag upplevt under intervjuerna (med något undantag). Det finns ett över-

gripande fokus på ämnet – argumentationens innehåll – medan det reflexiva samtalet 

om en argumentations struktur och kommunikationskraft kan utvecklas och förtydligas. 

Även Gibbons förespråkar samtal om ord och begrepp. Hon tycker att det kan vara ett 

redskap att synliggöra ord och begrepp som tillhör olika språkliga sammanhang. Det är 

en metod för att eleverna ska få ökad förståelse och stegvis börja använda dem i sin 

vokabulär.  

Olsson Jers (2012) behandlar begreppet respons och dess relevans för elevernas kun-

skapsutveckling. Respons kan vara mellan lärare och elev, elev och elev och med ett 

mål att nå högre självmedvetenhet. Olsson Jers menar att respons handlar om att se en 

prestation utifrån ett visst perspektiv. Det är viktigt att eleverna får redskap för hur de 

ska strukturera och organisera sin respons. De ska också veta när responsen ska ges. 
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Med kunskap om hur respons utförs kan också insikten om den egna prestationen för-

bättras. Ett kunskapsutvecklande responsarbete kräver god förberedelse av läraren.  

Begreppen respons och metaperspektiv tycker jag sammanflätas. De genomsyras av att 

se språket utifrån och in, inte inifrån och ut. Vad är det som sägs? På vilket sätt sägs 

det? Hur kan det sagda (skrivna) uppfattas av andra? För att tala om ords och begrepps 

betydelse är det kommunikationssituationen som bör granskas. Även styrdokumenten 

betonar kommunikationssituationen.  

Den retoriska arbetsprocessen är återkommande inom forskning om muntlig framställ-

ning, argumentation och argumentationsanalys. Begreppet kommer även på tal under 

intervjuerna, men hur mycket lärarna redogör för begreppet varierar. Strömquist (2014) 

lyfter fram den retoriska arbetsprocessen som ett redskap till förståelse av vad som 

krävs för en muntlig framställning med god kommunikativ förmåga och slagkraftighet. 

Genom att upplysa elever om processen, samt låta dem aktivt arbeta med den, skapas en 

förståelse av det som ska framföras och vad som de kommunicerar. Genom att arbeta 

aktivt och reflexivt med den retoriska processens olika delar, exempelvis genom logg-

bok, kan elevers självmedvetenhet stärkas och en metakunskap successivt och struk-

turerat tränas.  

I fortsatt forskning med anknytning till de teman som fokuseras i examensarbetet skulle 

en fördjupning av begreppet litteracitet vara angelägen. Det vore intressant att under-

söka språkliga mönster kopplade till socioekonomisk bakgrund och hur den påverkar 

språkbruket i skolan och elevers litteracitet.  
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Bilaga 1 

1) I Lgr11/Gy11 är det större fokus på det muntliga än tidigare, alltså talet ska få ta 

större plats i bedömningen. Varför är det så tror du? 

2) Ungefär hur mycket tid ger du planerad muntlig verksamhet i klassrummet? 

3) Hur arbetar du med muntlig argumentation i undervisningen?  

4) Berätta om hur du tänker kring planering av detta. 

5) Vilka förutsättningar tycker du är viktiga för att eleverna ska kunna diskutera 

och argumentera?  

6) Vilka metoder använder du för att ge eleverna redskap för att utveckla sin 

argumentation? 

7) Hur bedömer du muntlig argumentation?  

8) Hur motiverar du för eleverna att det är viktigt att kunna argumentera/diskutera? 

9) Skolan har ett värdegrundsarbete som ska genomsyra undervisningen. Hur visas 

detta i svenskämnet enligt dig?  

10) Finns det sätt som du skulle vilja arbeta på när det gäller argumentation i 

svenskämnet? 


