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Abstract 
The purpose of this study is to explore specific pedagogical activities that benefit the student's 
verbal language development and to learn more about how our schools use teaching methods 
to achieve the ambitions in the governing documents in Sweden. The aim is finding the 
correlation between theory, research, governing documents and the educational work in our 
schools. This study contains an empirical survey in intention to see how teachers, pupils and 
school administrators experience school activities, to see if those activities are formed with 
the intention for pupils to reach the learning goals according to the governing documents. 
 
The aim of this study has been achieved by relating empirical data with theories and previous 
research on conversation analysis. Goffman’s and Norrby’s research on the importance of 
dialogue and previous research on dialogicity studied by Dysthe, Vygotsky and Bakhtin are 
presented. Those are related to empirical data and show that most teachers realize the 
importance of integrating dialogues in daily activities and in different learning contexts. 
However, the intentions of learning exercises are not sufficiently visible so that pupils 
understand and find the sense in the verbal communicative trainings. 
 
This study shows that schools in Sweden need to increase their efforts so our students can 
achieve better results in order to improve their abilities in verbal interaction, that according to 
The Swedish Governing Documents. 
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka konkreta pedagogiska handlingar som gynnar elevernas 
verbala språkutveckling och att veta mer om hur våra skolor anpassar undervisningen till det 
beskrivna uppdraget i vårt nationella styrdokument, läroplanen. Ambitionen är att synliggöra 
sambandet mellan teori, forskning, styrdokument och undervisning. Denna studie innehåller 
en empirisk undersökning med avsikt att utreda hur lärare, elever och skolledare upplever 
huruvida skolorna arbetar enligt de nationella styrdokumentens intentioner. 
 
Studiens syfte har uppnåtts genom en sammankoppling av empiriskt material med teorier och 
tidigare forskning gällande samtalsanalys. Goffmans och Norrbys forskning om dialogens 
betydelse presenteras och tidigare forskning om dialogicitet studeras genom Dysthe, 
Vygotskij och Bakhtin. Dessa kopplas till empirisk data och visar att de flesta respondenter på 
lärarsidan inser vikten av medvetna åtgärder i kommunikativa undervisningssammanhang och 
arbetar på att förverkliga dessa i olika inlärningskontexter. Emellertid görs inte 
skolaktiviteternas intentioner tillräckligt synliga så att eleverna förstår och känner igen sig i 
skolans verbala kommunikativa övningar. 
 
Föreliggande studie visar att skolorna i Sverige behöver öka sina ansträngningar så att 
eleverna kan uppnå bättre resultat i att utveckla sina färdigheter i verbal interaktion, detta i 
enlighet med de nationella styrdokumenten. 
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Förord 
Tack till alla respondenter som har hjälpt mig att komma till nya insikter och tack till mina 
lärare som har vidgat mina horisonter. 
 
Ett särskilt stort tack till min handledare, Lasse Mårtensson, som med sin konstruktiva 
respons fick mig att fokusera på studiens styrkor. Tack Lasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allt i alltet hänger ihop, individens unika världsbild tillsammans med alla människors födslar 

och död bildar en cyklisk helhet (Bakhtin 1997). 
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1 Inledning 
Kunskapen om den muntliga framställningens villkor och förutsättningar är ett ämne som 
engagerar mig i min lärargärning. Vältalighet, konsten att intala och omvända och 
möjligheten att utreda och utvärdera yttranden är talarkonstens praktiska nytta i 
mellanmänskliga relationer. Varje elev har rätt att utveckla och förbättra denna förmåga, det 
vi ofta kallar talets gåva, under sin skoltid.  
 
Funktionen vältalighet inbegriper förmågan att avgöra vad som är lämpligt att säga vid rätt 
tillfälle för att övertala eller enbart för att behaga lyssnaren. Det är ett av många kunskapskrav 
som åläggs skolorna i Sverige i undervisningsuppdraget. Gör skolan i Sverige det som behövs 
för att genomföra detta uppdrag? 

Några språkforskare har inspirerat mig i min strävan att förstå hur skolan i Sverige ser på 
elevens verbala språkutveckling. Goffman (1970), Vygotskij (1981), Dysthe (1996), Bakhtin 
(1997) och Norrby (2004), är forskare vars tankar konkretiserar och breddar problematiken 
kring hur en individ kommunicerar med omvärlden. De kommer att utgöra bakgrunden till 
föreliggande studie och tillsammans med styrdokumentens text och en empirisk undersökning 
bilda plattformen för analys och slutsatser. 
 
I föreliggande studie är begreppet dialogicitet centralt och presenteras i avsnitt 3 Teori. 
Dialogicitet är en teori om språkutveckling som, enligt flera forskare, spelar en avgörande roll 
i lärandet, i synnerhet när vi övar språket verbalt. I avsnittet Tidigare forskning redogörs för 
Goffmans och Norrbys sätt att analysera dialogen. Skälet till särskiljandet är att avsnittet 
Teori ska ge en mer översiktlig bild av samtalets betydelse för mellanmänskliga relationer 
medan avsnittet Tidigare forskning ska gå in i dialogens dynamiska processer mer i detalj. 
Detta möjliggör en tydligare koppling av tidigare forskning till studiens empiriska del.  
 
Min sökning efter liknande forskning inom mitt område visade att den inte är särskilt 
omfattande, vilket gör min studie till en föregångare inom området utveckling av verbal 
förmåga i skolan. Detta ämne har jag funderat på sedan jag började arbeta som lärare. 
Elevernas verbala förmåga är lika viktig att utveckla som kapaciteten att läsa och förstå, 
skriva och räkna, anser jag.  
 
Att utforma en perfekt talare kräver inte enbart konkreta kunskaper av undervisaren. Det 
kräver ett demokratiskt förhållningssätt till eleverna. Samtidigt ska de nationella 
styrdokumenten vara synliga för alla aktörer i skolans värld, såsom lärare, elever, elevers 
föräldrar och chefer på lokal, kommunal och nationell nivå. Dessa är faktorer som engagerar 
mig i min vilja att förstå hur skolan implementerar de nationellt utformade kunskapskraven på 
verbal språkutveckling. 

1.1 Syfte 

Studiens övergripande avsikt är att undersöka hur skolans aktörer uppger att de implementerar 
de nationella styrdokumentens kunskapskrav på elevens verbala språkutveckling. 
Styrdokumenten1 rymmer alla förmågor som gör eleven till en god talare. Kunskapskraven för 
betyget E, det vill säga för att bli godkänd, gäller förmågan att samtala och diskutera 
varierade ämnen, kunna ställa frågor och framföra åsikter. Därutöver ska eleven kunna 
                                                
1 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/svenska 
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argumentera på ett sätt som för samtalet framåt. Eleven ska också kunna genomföra muntliga 
redogörelser anpassade till samtalets ändamål, mottagare och kontext. Vidare ska eleven 
kunna resonera kring språkets historiska utveckling i jämförelse med närliggande språk. 
 
Syftet med studien på en mer detaljerad plan är att utforska konkreta pedagogiska handlingar 
som gynnar elevens verbala språkutveckling, i enlighet med styrdokumentens kunskapskrav, 
om sådana genomförs och i vilken omfattning. Syftet är också att se om skolans aktörer 
arbetar enligt det nationellt ställda uppdraget och hur de tolkar uppdragets art. Hur tolkas 
intentionerna i läroplanens text av skolans aktörer, inklusive eleverna?  
 
Den empiriska undersökningen kommer att ha skolans nationella styrdokument som 
utgångspunkt där kunskapskrav på elevens verbala förmåga, att tala och samtala, finns 
beskrivna. 
 
Syftet med studien är att fördjupa insikterna rörande forskningsfrågans ämnesområde. I 
synnerhet vill jag veta mer om hur våra skolor anpassar undervisningen efter det beskrivna 
uppdraget i vårt nationella styrdokument, läroplanen, mot bakgrunden av hur forskningen ser 
på individens verbala förmågor. Följaktligen blir det intressant att följa den empiriska delen i 
studien. En möjlig hypotes är att lärare, elever och skolledare uppfattar uppdraget och dess 
implementering olika. 
 
Därutöver ämnar studien utreda hur lektionerna planeras och genomförs för att bistå eleverna 
i strävan att de ska nå de nationellt ställda kunskapskraven. Elevers, lärares och skolledares 
erfarenheter och upplevelser av skolaktiviteter kring verbala övningar under lektionstid blir 
viktiga underlag i studiens utförande.   
 
Jag vänder mig nu till lärare, elever och skolledare för att utröna sambandet mellan forskning, 
teorier, styrdokument och undervisning och för att besvara min forskningsfråga: 
 
Implementerar skolan de nationella styrdokumentens kunskapskrav på elevens verbala 
språkutveckling? 
 
Hur uppfattas uppdraget i de nationella styrdokumenten och dess implementering av elever, 
lärare och skolledare? 

2 Tidigare forskning 
Norrbys (2004) teorier i boken Samtalsanalys. Så gör vi när vi pratar med varandra, tillför 
studien en belysande bakgrund om de behövliga verktygen skolan måste ge eleverna för att de 
ska bli goda talare. I Goffmans (1970) bok När människor möts hittas förklaringar för hur 
identitetsfrågan påverkar individer i deras positionering i ett samtal, om de väljer att vara 
aktiva eller passiva i en verbal kommunikationskontext.  
 
Goffman (2007) preciserar individens rolluppsättning i boken Jaget och maskerna. Hans teori 
om dramaturgi klargör och illustrerar iscensättningen av alla roller varje individ väljer att anta 
i olika kommunikativa sammanhang. Både Norrbys och Goffmans teorier, genom tydliga och 
detaljerade beskrivningar av aktörer och aktörers handlingar i samtalet, ger studien en 
möjlighet till en konkretisering av dialogens skilda element.   

2.1 Erving Goffman  
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Det krävs en stadig social kompetens av individen för att distansera sig till ens olika 
identiteter. En elev med god självkänsla som har kunskap om samtalets dynamik, tar en given 
plats i ett samtal där andra med en mindre god framåtanda får stå tillbaka. Elever som 
presenterar sig för sin omgivning på ett trovärdigt sätt ges gott om verbalt utrymme och 
undkommer medaktörers och publikens eventuella kritik. Då en samtalsdeltagare tilldelas 
eller i bästa fall lyckas välja en identitet måste han/hon acceptera dess förväntade egenskaper. 
Dessa är förmågor som elever måste tränas i för att kunna bedömas enligt läroplanens 
kunskapskrav. 
 
Goffman (1970) menar att vi måste acceptera gruppens definitioner på vördnad och skick. Det 
finns en uppsättning roller, enligt Goffman. Vi väljer en, agerar, får och ger respons. Goffman 
låter oss förstå att individen bär på ett eget identitetsansvar. Om vi vill vinna en värdig plats 
som gruppmedlem måste vi låta bli att bråka om vår maktlöshet (Goffman 1970: 34–41). 
 
Gruppen kallas av Goffman för team. De medspelare vi litar på kan stärka eller stjälpa. När 
gruppen stärker talaren blir den roll han/hon spelar trovärdig och accepteras av 
publiken/omgivningen. Sviker gruppmedlemmarna så genomskådar publiken splittringen och 
den roll talaren spelar avslöjas som oäkta. Här gäller det för talaren att följa gruppens normer. 
Om talaren misslyckas med det och gruppen vill anses som trovärdig måste gruppen rädda 
talarens ansikte och fortsätta spelet som om inget har hänt. Eventuella bestraffningar och 
påföljder måste vänta om gruppen vill behålla publikens uppmärksamhet och intresse. I 
skolmiljön ligger det på läraren att synliggöra gruppens dynamiska processer så att eleverna 
lär sig att delta och samarbeta på ett sätt som gynnar den egna och klasskamraternas 
språkutveckling. 
 
Goffmans teorier tolkar interaktionsritualer i vardagslivet. Individen integreras i olika sociala 
sammanhang och lär sig samtidigt ansiktsfunktionerna/face work. Här ses individen som en 
aktör vars publik är dömande och på ett sätt även fostrande. Om individen följer 
publikens/fostrarens linje och underkastar sig den sociala kontrollen behåller han/hon sitt 
ansikte och slipper konflikter. Denna, av Goffman benämnda rituella handling, finns till för 
att individen ska acceptera och följa de rådande rituella principerna. I ett klassrum kan 
rådande rituella principer vara både synliga och dolda och en elev som ger efter för de egna 
drifterna skapar obalans i gruppens relationer. Här behövs en lärare som återställer en 
eventuell obalans. 
 
Enligt Goffman agerar vi aktör och uppträder på en scen. Scenen har en inramning, av 
Goffman kallad settings. Settings innefattar personens egenskaper, social status, kön, ålder, 
utseende, gester och talförmåga. Även yttre miljö ingår, exempelvis inventarier.  Settings är 
faktorer som formar samtalsklimatet i ett klassrum där varje elev är unik och komplex och 
därmed blir dialogens struktur och utgång direkt påverkade av om en elev deltar eller inte.                           
 
Vi spelar teater i alla vardagliga sekvenser helt enkelt, menar Goffman. Ibland spelar vi 
avsiktligt, ibland aningslöst. I skolan presenterar både lärare och elever sig själva på ett sätt 
som en eventuell publik kan identifiera och sedan framträder lärare och elever så trovärdigt de 
vill, kan och förmår. Vårt framträdande bedöms av vår publik vars betraktelsesätt är kopplat 
till vår trovärdighet. Är vår äkthet tillräcklig för att övertyga publiken? En viktig fråga att 
beakta särskilt när samtalet ska bedömas och betygsättas i skolmiljön.   
 
Rollerna i ett socialt sammanhang placerar Goffman inom en deltagarram, varje yttrande eller 
en del av ett yttrande, inklusive andra aktiviteter som till exempel gester, formar respektive 
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talares roll i en kommunikativ kontext. Enligt Goffman består en verbal kommunikation inom 
deltagarramen inte enbart av talare och lyssnare utan av flera rolluppsättningar. 
Deltagarramen syftar på hur våra yttranden skapar våra roller i en dialog. I ett klassrum kan 
eleverna i ett pågående samtal välja att antingen stödja varandra med det muntliga 
framförandet eller stjälpa varandra på olika sätt, bland annat med nedvärderande yttringar 
och/eller gester. 
 
Aktören kan vara animator, det vill säga den som producerar ett yttrande, och/eller author, 
den som utformar yttrandet, och/eller principal, den som ansvarar för yttrandet. Åhörarens 
roll i dialogen är också komplex och kan variera. Både aktören och åhöraren kan komma att 
skifta sin roll under pågående dialog i händelse av ändrade omständigheter och relationer. I en 
funktionell klassrumsmiljö råder balans i samtalet och då kan eleverna ge varandra chans att 
komma till punkt. Rollerna under en lektion tillåts skifta, en elev får yttra sig och/eller hjälpa 
en annan elev att utforma ett yttrande och/eller ta ansvar för en annan elevs yttrande. I en 
motsatt situation råder kaos då en elev eller några dominerar samtalet och vägrar släppa fram 
tystare klasskamrater (Goffman 1970: 40–44). 
 
Goffmans (2007) betydelsefulla verk, Jaget och maskerna, behandlar det dramaturgiska 
perspektivet i mänskligt beteende. Hur framställer individen sig för sin omgivning till 
vardags? Hur medveten är individen om de identiteter hon/han bär på? Hur skicklig är 
individen på att spela rätt roll på rätt plats? Goffmans dramaturgiska modell utgår ifrån att 
individen styrs av ett djupt moraliskt ansvar som kräver samarbete och tillit, en enda deltagare 
kan sabotera hela föreställningen. Här har läraren i ett klassrum ansvaret om att se till att alla 
elever inkluderas i dialogen och att varje elev respekteras för den han/hon är. 
 
Denna process i samtalet måste övas in för att nå Goffmans balansnivå. Lärare bär på ett stort 
ansvar i att få en grupp elever att behandla både sig själva och klasskamrater med respekt i 
samtalssituationer. Här krävs en trygghetsfaktor som får eleverna att tordas yttra sig på ett 
ärligt och äkta sätt (Goffman 2007: 17–21). 
 
Ett deltagande i en grupp sker i olika regioner. Goffman delar upp dessa i bakre och främre 
regioner. I den främre regionen agerar individen och gruppen inför en publik men till den 
bakre regionen har publiken inte tillträde. Den bakre regionen är den plats där exempelvis 
elever inte blir exponerade för bedömning, där kan de slappna av och hämta ny energi. I den 
bakre regionen kan aktör och grupp samlas på nytt och förberedda sig inför nästa agerande. 
Dialogens ledare ska ha överblick över deltagarnas val av region, exempelvis under en 
lektion, och hjälpa dem växla mellan vila och aktivitet. I skolan har denna uppdelning en stor 
betydelse, för om läraren, som för det mesta leder samtalet, inte agerar kan det bli så att vissa 
elever alltid finns i den passiva regionen om de inte stöttas till att vara mer verksamma verbalt 
och ta större plats i samtalets främre region (Goffman 2007: 75–79).  
 
Goffman anser att Jaget har ett behov att upptäcka ett äkta Jag i samspelet med De andra. 
Jaget vill vara äkta. Jaget vill inte förlora ansiktet, menar Goffman och förklarar att ens 
äkthet i relation till andra är beroende av hur individen sköter den roll han/hon har valt. Vi 
kan medvetet hålla världen på avstånd och dölja våra avsikter för att uppfattas som korrekta 
och vördnadsfulla. Att förlora ansiktet kan vara en faktor som hindrar elever från att bli goda 
talare. I skolmiljön har elevernas självuppfattning och självkänsla och hur de uppfattas av 
klasskamrater och lärare en avgörande betydelse för hur de klarar av att uppnå 
kunskapskraven på muntliga färdigheter (Goffman 2007: 77–84). 
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Goffmans teori förklarar den verbala kommunikationens kontexter och hur beroende 
aktörerna är av varandras agerande. Föreliggande studies empiriska del visar tydligt hur våra 
handlingar uppfattas av olika deltagare i skolans arenor. Goffmans teorier styrker behovet av 
medvetna handlingar i skolvärlden. Sådana handlingar leder ofta till en bredare kunskap om 
hur angeläget det är att träna språket verbalt i olika sammanhang. Med olika sammanhang 
avses skolans sätt att organisera de verbala övningarna, de måste spegla det nationella 
uppdragets karaktär.  
 
Närmare bestämt så ska eleverna, i enlighet med styrdokumenten, öva sig i att:  

• argumentera i ett samtal. 
• hålla ett eget tal. 
• lyssna respektfullt på och tolka andras tal. 
• identifiera olika genrer. 
• känna till språkets uppbyggnad. 
• vara medvetna om kroppsspråkets påverkan på samtalet. 
• tala på ett tydligt och fängslande sätt. 
• redovisa ämnesspecifika kunskaper muntligt. 
• ge och ta konstruktiv respons. 
• kunna använda digitala hjälpmedel som ett komplement till det egna muntliga 

framträdandet. 
• veta vad som krävs för att bli godkänd. 

2.2 Catrin Norrby 

Norrbys (2004) teorier ger en detaljerad beskrivning av verbal kommunikation men ur ett 
annorlunda perspektiv än Goffmans. Vi förvärvar konstruktiva samtalsfärdigheter genom att 
systematiskt studera återkommande mönster i samtalen, menar hon.  Det är viktigt att beakta 
alla samtalets element, varje detalj är viktig och varje yttrande ska ses i sitt sammanhang. Vi 
kan studera samtalets alla beståndsdelar genom att spela in det. Nackdelen blir dock att då 
agerar inte deltagarna helt naturligt. Norrby poängterar att inspelningarna ofta glöms bort 
under samtalets framåtskridande. Under en lektion kan en inspelning med fördel användas 
som ett analytiskt inlärningstillfälle (Norrby 2004: 33–40).  
 
Norrby diskuterar företeelserna tur och turbyte och menar att mycket kan hända i en dialog 
när ordet ges och tas. Ibland kan talaren utse nästa talare, överlappande tal, enligt Norrby. 
Ibland utser nästa talare sig själv och ibland släpper inte talaren ordet alls. Det kan också 
hända att en talare tar över ordet utan paus, av Norrby kallat latching. När deltagarna är 
villiga att hjälpa varandra kan de på det sättet uppnå en gemensam förståelse av det 
framgångsrika i att stödja varandras yttrande. Då blir alla och var och en duktigare i det 
muntliga framträdandet. En kunnig lärare vet hur ordet ska delas så att inte enbart få elever 
dominerar en dialog (Norrby 2004:109 och 137–142). 
 
Norrby menar att vi använder oss av en medveten kommunikativ strategi genom att välja en 
samtalsstil som gynnar vårt mål med samtalet. Talarna påverkar varandras yttranden inte 
enbart genom sina stilar, hur pass engagerade och respektfulla de är, utan även genom sitt 
uttryckssätt och sitt kroppsspråk. Ett skratt kan till exempel användas för att skapa en positiv 
stämning eller för att slippa förlora ansiktet. En deltagare som skrattar oavbrutet kan däremot 
skicka signaler av rådvillhet och underläge. Ett skratt som inte besvaras av mottagaren kan 
uppfattas av sändaren som en markering av ett överläge. Kroppsspråket är kopplat till etiska 
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och moraliska aspekter i skolan. Det krävs en eftertänksam, reflekterande och uppriktig insats 
av skolans alla aktörer för att skapa en respektfull samtalskultur (Norrby 2004:58 och 208). 
 
Norrby beskriver Conversation Analysis, CA. Det är ett systematiskt verktyg som används i 
analysen av mänsklig interaktion i samtal. Deltagare i en kommunikativ kontext interagerar 
och resonerar sig fram till en gemensam förståelse med hjälp av sunt förnuft, menar Norrby. 
Alla inslag i interaktionen är beroende av samtalet samtidigt som de främjar samtalet. Nya 
yttranden ses i relation till det redan sagda parallellt med att de förändrar kontexten för det 
fortsatta samtalet.  
 
Det finns en systematik i all mänsklig interaktion, enligt CA. När samtal studeras måste alla 
mönster och strukturer identifieras och kartläggas inför en analys. Här krävs att analytikern 
bryter samtalet i mindre element, exempelvis i frågor-svar sekvenser där kompetenta 
deltagare känner och vet vilka relevanta talhandlingar förväntas av dem och när ett talarbyte 
är nödvändigt. Att studera kommunikativa handlingar enligt CA innebär att analytikern 
analyserar data i första hand för att sedan, utifrån analysen, utforma en möjlig teori. Detta ger 
en möjlighet till att se yttrandena i sitt sammanhang och då handlar analyser och slutsatser 
främst om att se yttrandenas föränderlighet och kontextberoende.  
 
I en förenklad form blir en sådan medvetenhet om dialogens betydelse en tillgång för 
eleverna. De lär sig att säga rätt sak i rätt tid och att utveckla verbala framgångsrika strategier. 
Då blir de goda, kompetenta och väl förbereda talare och skolan kan då uppfylla läroplanens 
intentioner (Norrby 2004: kapitel 1–2). 
 
Norrbys teori är inriktad på att se funktionerna i vår språkliga interaktion. Vi anpassar och 
förändrar våra yttranden för att behålla dynamiken i samtalet, vi vill både känna intimitet och 
lojalitet men också behålla vårt oberoende genom att distansera oss till andras yttranden och 
när vi väljer rätt avstånd till andra i samtalet känner vi oss trygga i vårt eget deltagande. 
 
Språkbruk, kunskaper, kroppsspråk och attityder är faktorer vi har att ta hänsyn till när vi 
deltar i ett samtal. Dessa verktyg måste skolan ge eleverna för att de ska kunna skaffa sig 
kunskaper och förstå vad de ska ha kunskaperna till. Sedan ska de kunna använda 
kunskaperna i olika sammanhang och känna förtrogenhet till de egna och omgivningens 
intentioner i samtalets olika skeden. Det är en krävande process men behövlig, om skolan 
avser att implementera de nationellt ställda kunskapskraven i det vardagliga skolarbetet. 
 
Norrby menar att CA, Conversation Analysis, är en metod som bygger på ett sökande efter 
mönster i samtalet, något jag har med mig när jag läser igenom respondenternas svar för att på 
ett tydligt sätt se en koppling mellan tidigare forskning och empiri.   

3 Teori 
En del av läraruppdraget handlar om att synliggöra kunskapskraven i styrdokumenten och 
hjälpa varje elev att hitta en personlig struktur i det muntliga framförandet. Resonemang och 
argumentation ska övas in i olika sammanhang och läraren måste skapa möten som bygger på 
förklaringar och acceptans. Nödvändiga inslag i undervisningen kan läraren med fördel 
förankra i relevant forskning vilket höjer undervisningens kvalité och stärker lärarens 
kompetens, samband som föreliggande studie ämnar belysa. 
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I Vygotskijs (1981), Dysthes (1996) och Bakhtins (1997) teorier om dialogicitet finner jag 
distinkta klargöranden beträffande dialogicitetens roll i inlärarens förvärvande av färdigheter i 
sin verbala förmåga. 
 
Att kunna framföra sina kunskaper, tankar och åsikter är en identitetsfråga och när studien 
hanterar ämnet talets gåva så handlar det om makt, ordets makt, enligt min mening. 
Maktdiskursen2 är vid och bred, komplex och komplicerad, paradoxal och lätt att missförstå. 
Att plötsligt omkonstruera människans, många gånger socialt och kulturellt nedärvda och till 
och med påtvingade, föreställningar om vem hon är och vilka förmågor hon innehar, är inte 
gjort i en handvändning.  
 
För att komma åt maktdiskursen måste individen medvetet skaffa sig kunskaper om dess 
påverkan och dess värde. Därmed får han/hon ökade möjligheter att kontrollera hur 
omgivningen uppfattar honom/henne som individer. Således måste skolan organisera arbetet 
på ett sätt som är tillräckligt tydligt för elever och deras föräldrar så att de vet hur de ska 
skaffa sig dessa kunskaper. De måste veta hur skolan avser implementera styrdokumentens 
kunskapskrav, anser jag. 

3.1 Dialogicitet enligt Vygotskij, Bakhtin och Dysthe 

Vygotskijs (1986) teorier gällande individens språkliga utveckling är betydelsefulla inom 
vetenskapen pedagogik och bygger på att människans överlevnad vilar på hennes sociala 
förankring. För att knyta sociala band måste människan uppvisa en utvecklad 
begreppsuppfattning och en förmåga till kreativt tänkande (Vygotskij 1981:90–98).  
 
Strandberg (2009) ger en praktiskt inriktad tolkning av Vygotskijs tankar om hur orden och 
begreppen ger oss kapaciteten att tyda omvärlden. Ordens betydelsesystem är komplext och 
måste erövras i olika faser. Från en ensidig relation till orden vid tidig ålder tilltar barnens 
interpretationsförmåga och blir alltmer konkret för att till slut ha tydliga och generaliserbara 
definitioner i ordförrådet.  
 
Vygotskij tror inte att vi kommer dithän att våra ord täcker helt det som rör sig i våra tankar. 
Våra funderingar är för komplexa för att kunna kläs i ord. Därigenom behöver vi gripbara och 
lättåtkomliga stödstrukturer, menar Vygotskij. I skolmiljö är rätt stöd i rätt tid helt avgörande 
för elevernas progression i sitt lärande (Strandberg 2009:15–40 och 67–72). 
 
Lindqvist (1999) talar om att Vygotskij understryker människans behov att från barnsben 
lyckas lära sig språkets alla verktyg för att lyckas passa in i olika sociala sammanhang och 
fungera som en fullvärdig gruppmedlem. Enligt Lindqvist lägger Vygotskij ett stort ansvar på 
lärarnas förmåga att skapa en dynamisk lärmiljö som stimulerar barnens/elevernas verbala 
språkutveckling. Till det behövs tid för reflektion över varje elevs behov i undervisningen 
(Lindqvist 1999:70–78 och 130–133).   
 
Strandberg (2009) förklarar mer ingående Vygotskijs teori om inlärningsprocessen. Processen 
består av två aspekter, den produktiva sidan av våra aktiviteter har vi alla inom oss. Den 

                                                
2 Det var den franske filosofen Michel Foucault (1970) som myntade begreppet diskurs. Alla vet att man inte får säga allt, sa Foucault i sin 
installationsföreläsning vid College de France år 1970. Diskursen utesluter inte individen, diskursen exkluderar tankar och handlingar för att 
disciplinera utan att skapa tvång och ofrihet. Min tolkning av Foucaults diskursbegrepp är att individen upptäcker konventionen i den kontext 
han/hon befinner sig i och uttalar sig därefter, vilket är en betydande faktor i besvarandet av min forskningsfråga. 
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produktiva förmågan är emotionell och kreativ och ser till att vi förvärvar de ord som 
omgärdar oss. Den reproduktiva sidan av vår språkliga aktivitet är sammanbunden till vårt 
minne och bistår med att sätta samman våra tankar till orden rent intellektuellt. Dessa två 
perspektiv bildar en helhet i en livslång begreppsutveckling. Barnen lär sig ord på faktanivå, 
en terminologi. Sedan sätts orden i ett sammanhang på begreppsnivå och här behöver 
barnen/eleverna göra egna upptäckter, bilda egna uppfattningar och experimentera.  Målet är 
att barnen/eleverna så småningom förstår att relatera orden till egna värderingar och 
erfarenheter. Denna process är nödvändig att följa i skolarbetet på individnivå (Strandberg 
2009:103–104 och 115–120). 
 
Även Dysthe uppmärksammar Vygotskij och sammanfogar hans tankar om att alla språkets 
verktyg måste inövas i våra sociala relationer med Bakhtins begrepp om inre och yttre 
dialogicitet. För att kunna utvecklas språkligt måste individen lära sig koppla den inre 
dialogen med de pågående samtalen i omgivningen. En arbetsgång som kräver eftertanke och 
arbetsro i ett klassrum där många samsas om det dialogiska rummet (Dysthe 2003:49 och 77–
83). 
 
Hos Bakhtin handlar dialogicitet om existentiella mänskliga rättigheter. Människans sätt att 
kommunicera på, både i en monolog och i en dialog, avgör hennes kamp om social 
överlevnad. Hela människans väsen ingår i processen, fysiskt, emotionellt och intellektuellt. 
Ibland avkrävs vi på förbehållslös lojalitet men i vissa kommunikativa kontexter sanktioneras 
utmaning av rådande och konventionella normer. Bakhtins ståndpunkt är värd att beakta i 
skolvärlden, där elevernas välmående är beroende av alla faktorer, fysiska, emotionella och 
intellektuella. Därutöver måste eleverna känna att de har stöd även om de råkar säga fel saker 
vid fel tidpunkt eller ge ett svar som läraren inte betraktar som rätt svar (Kim 2004:58–62 och 
Bakhtin 1997:150–151).  
 
Dialogiciteten har en historia, menar Bakhtin, och nutidens eventuella dialogiska 
begränsningar är ett arv vi bär på. Bakhtin hänvisar till tidigare tidsepoker och påstår att 
dåtidens språkmissbruk har lämnat tydliga spår i dagens diskurser. Enligt Bakhtin hänger allt i 
alltet ihop, individens unika världsbild tillsammans med alla människors födslar och död 
bildar en cyklisk helhet. Det fysiska och det sociala hänger samman och måste räknas in när 
vi betraktar det språkliga interagerandet. Detta är återigen ett synsätt som skulle gynna 
eleverna i en skola med ett holistiskt förhållningssätt till lärandet (Kim 2004:56 och Bakhtin 
1997:128–135). 
 
Bakhtin ger exempel på möten mellan fientligt inställda grupper då samvaron hindras av 
felaktiga språkliga tolkningar. Ordens betydelsesystem kan innehålla negativa historiska 
innebörder som påverkar kommunikationen, ibland till och med utan att deltagarna alls är 
medvetna om det. Idag är skolorna en arena där många kulturer möts och då behövs en 
medvetenhet om ifall vissa begrepp har en annan språklig laddning än den vi är vana vid för 
att undgå missförstånd och konfrontationer. 
 
Vi måste målinriktat satsa på en positiv interaktion som präglas av respektfullhet, 
välbefinnande och till och med glädje, menar Bakhtin. Om vi gör det kan vi lättare bortse 
ifrån våra olikheter och slå broar över kulturgränserna och sociala hierarkier. Bakhtin breddar 
dialogicitetens perspektiv genom att inkludera socioideologiska språk. Det innebär att ibland 
står våra världsbilder så långt ifrån varandra så det utgör ett hinder i kommunikationen. 
Sådana hinder i samspelet och dialogen kan vi förebygga genom att tala öppet om det, menar 
Bakhtin (Kim 2004:56–59 och Bakhtin 1997:146–147). 
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Även Dysthe (1996) pläderar för det öppna samtalet i den sociala interaktionen. Genom att 
höra hur andra resonerar förstärks och förankras den egna förståelsen och vi får en ökad 
medvetenhet om processerna i våra dialoger. Hon påpekar vikten av respons i en 
kommunikativ kontext. Vi är beroende av varandras gensvar på våra yttranden, för om vi 
ignorerar någons yttrande blir han/hon marginaliserad och dialogen avbryts (Dysthe 1996:72–
73 och 226–229). 
 
Både Dysthe och Bakhtin beskriver maktaspekten i teorin om dialogicitet. Här är Bakhtins 
(1997) begrepp Heteroglossia relevant. Människor grupperar sig kring en yrkesrelaterad eller 
någon annan kontextrelaterad gemenskap och skapar en egen terminologi. Bakhtins förklaring 
till detta handlar om det han kallar för kedja där språket används för att markera talarens valda 
tillhörighet i den aktuella dialogen. Deltagarna blir mer verbalt engagerade om de känner igen 
sig i sammanhanget. Detta är en signifikant faktor beträffande föreliggande studie eftersom 
elever i en skola behöver en bred plattform av kunskaper för att kunna ha flera valmöjligheter 
inför framtiden (Bakhtin 1997:189–191). 
 
Enligt Bakhtin (1997) förutsätter all utveckling, åtminstone i mellanmänskliga relationer, en 
dialog. Bakhtin menar att dialogicitet spelar en avgörande roll i lärandet, varje ord som 
utväxlas bär på ett sociokulturellt betydelsesystem som endast kan anammas och förstås i 
mötet med andra. Dessa tankar är relevanta för studiens syfte. Sker det en tillräckligt bra och 
dynamisk dialog i våra skolor som gynnar elevernas verbala språkutveckling?  
 
Dysthe är en nutida språkforskare som anser att både dialogicitet och tankeutveckling är 
centrala faktorer i ett framgångsrikt lärande. Det handlar om en mognadsprocess som hjälper 
barnen/eleverna att förstå hur, när och varför den egna språkutvecklingen sker. Det är en 
väsentlig faktor i denna studie eftersom innehållet i styrdokumenten förutsätts vara känt och 
synligt för eleverna för att de ska förstå undervisningens art. 
 
Både Bakhtins och Dysthes idéer är överensstämmande med den socialkonstruktivistiska3 
ideologin där maktfördelningen är ett centralt begrepp, ett begrepp som kontinuerligt följer 
mig i min forskning. Om vi vill att våra elever ska fostras och läras i en demokratisk anda 
måste vi låta dem känna att de har makt över sitt lärande och det måste vi lära dem på ett 
öppet och ärligt sätt. Elevernas tillgång till de språkliga koderna är en fråga om makt. Här 
spelar hemförhållandena en avgörande roll. Barn vars föräldrar rustar dem med en utvecklad 
språklig kod har ett försprång jämfört med barn vars föräldrar är bevandrade med endast en 
begränsad språklig kod. 
 
Därutöver tar skolan vid och måste medvetet rusta eleverna med varierade strategier så att de 
koncentrerar sig på att utveckla de egna framgångsfaktorerna och de egna förmågorna och bli 
kompetenta talare. 

4 Styrdokument 
I avsnitt 4.1 presenteras läroplanens text, som utgör grunden för studiens empiriska del. Därpå 
följer mina tankar kring det beskrivna uppdraget i avsnitt 4.2. Fotnot 5 i kapitel 4.1 hänvisar 
till ett konkret exempel på hur styrdokumentens intentioner kan implementeras och införlivas 
i undervisningen. Exemplet är beskrivet i sin helhet i bilaga 4. Med detta exempel ämnar jag 
visa hur ett enskilt moment i läroplanens text kan kopplas till en faktisk aktivitet. Med tanke 

                                                
3 Socialkonstruktionismen uppmanar oss att komma åt diskurserna och eftersom diskursen ligger bortom all medveten verklighetsuppfattning 
blir språket ett svåråtkomligt maktmedel. Våra ord och våra bilder är nedärvda och för att komma åt dem måste vi våga kämpa, det vill säga 
diskutera och ifrågasätta orden/diskurserna.	  
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på att studiens respondenter på elevsidan ofta uttrycker ett missnöje, de förstår inte och/eller 
känner inte till vad som krävs för att de ska uppnå kunskapskraven, kan bilaga 4 ses som ett 
reellt inlägg, ett förtydligande av den teoretiska texten i läroplanen.    

4.1 Styrdokumentens förlaga 

Skolans uppdrag kring min föreliggande studies ämnesområde är inte svårt att tolka, anser 
jag. Skolans styrdokument är tydliga:4 
 
Ämnets syfte 
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk 
så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för 
skilda syften. 
 
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 
att utveckla sin förmåga att: 
 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, 

 
Centralt innehåll 
 
Tala, lyssna och samtala 
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 till syfte och 
mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra 
muntliga presentationer. 
 
Språkbruk 
 

• Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra 
anteckningar. 

• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords 
och begrepps nyanser och värdeladdning.5 

• Nya ord i språket, till exempel lånord. 
• Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med 

vilket syfte man kommunicerar. 
• Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen. 
• Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika 

medier och sammanhang. 

                                                
4 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/svenska 
 
5 Bilaga 4 är ett exempel på hur vi kan lära elever att utöka sitt ordförråd genom att söka ny kunskap i moderna källor, korpusar. Min 
erfarenhet är att elever som behärskar ett stort och varierat ordförråd har lättare att uttrycka sig muntligt. Det märker jag särskilt när de övar 
sig i ett främmande språk, hos svenskfödda som lär sig engelska och hos utrikesfödda som lär sig svenska. 
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Kunskapskrav 
 
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 
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. 
 
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9 
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är 
uppfyllda. 
 
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra 
åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen 
och diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade 
muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god 
anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl 
underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra 
med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. 
 
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9 

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är 
uppfyllda. 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 
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 fungerande 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. 

4.2 Min förståelse och tolkning av styrdokumenten 

Läroplanen är tämligen ny och kanske är det en faktor som påverkat resultatet i denna studie. 
Den nya läroplanen, Lgr 11, har inte hunnit bearbetas och bli ett levande dokument i skolans 
dagliga arbete med implementeringen men å andra sidan är läroplanen ett välkänt begrepp 
inom skolvärlden och kravet på att följa dess intentioner har alltid funnits oavsett versionens 
karaktär. 
 
En tillbakablick på tidigare läroplansversioner skulle ha varit lämplig för att visa det allmänna 
förhållningssättet till styrdokument men en sådan jämförelse ryms inte inom ramen för 
föreliggande studie. 
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Jag valde att i avsnitt 4.1 citera texten i läroplanen. Att se en direkt koppling mellan de 
nationella styrdokumentens formuleringar, tidigare forskning och mina respondenters 
erfarenheter är den essentiella föresatsen i studien. Styrdokumentens huvudsakliga innehåll 
gällande elevernas verbala språkutveckling kan summeras med tre centrala delar: 
 
Eleven ska kunna: 
 

• Samtala, diskutera, ställa frågor, argumentera, framföra åsikter – om varierade ämnen 
och samtidigt föra samtalet framåt. 

 
• Hålla muntliga redogörelser med fungerande struktur och argument som är anpassade 

till målgruppen och till talets syfte och sammanhang. 
 

• Få kännedom om och kunna resonera kring svenska språkets historia och särdrag och 
jämföra detta med närliggande språk. 

5 Metod  
 
Studiens avsikt är att komma åt lärares och elevers uppfattning om forskningsfrågan. Således 
används en enkätundersökning för den kvantitativa och kvalitativa datainsamlingen. Studiens 
empiri bygger inte på klassrumsobservationer. 
 
Med ett analytiskt upplägg ska forskaren kontinuerligt tolka materialet samtidigt som alla 
dörrar hålls öppna och respondenten tillåts utveckla undersökningens frågor samt de egna 
svaren. Kvale nämner det svåra i att återge dynamiken i detta samspel när forskaren redogör 
för och analyserar materialet i sin studie. Dessa råd har jag följt med fördel, det gjorde att nya 
frågor uppenbarade sig under analysens gång (Kvale 1997:79 och 170–184). 
 

5.1 Metodvalet 

Studiens avsikt är att undersöka hur skolan implementerar de nationella styrdokumentens 
kunskapskrav på elevens verbala språkutveckling. Metodvalet är en kombination av en 
kvalitativ och en kvantitativ ansats.6 I den kvalitativa delen av studien är reliabiliteten 
beroende av forskarens förmåga att analysera respondenternas svar.  
 
Om undersökningen kompletteras med en statistisk del med ja/nej/vet ej–frågor kan dessa 
förstärka alternativt ifrågasätta forskarens analys och slutsatser. Därmed blir studien reliabel 
och mer intressant att jobba med särskilt vid en statistisk jämförelse7 mellan elevers och 
lärares upplevelser och erfarenheter (Denscombe 2008:241 och 243–244 och 259–260). 
 

5.1.1 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa forskningsmetoden kräver en forskare som är intresserad av sammanhang och 
strukturer. Skolfrågor är synnerligen aktuella och flitigt debatterade, särskilt i media. Mitt 
forskningsområde utgör en viktig del av det offentliga samtalet om skolan, och det är därför 
viktigt att grundligt kartlägga forskningsdata på ett sätt så att läsaren bortser ifrån en eventuell 
                                                
6 Bilagor 1 och 2: Enkätguide, en kombination av slutna och öppna frågor. 
 
7 Se diagrammen 1 respektive 2, sidorna 21 respektive 24. 
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påverkan av gängse uppfattningar. Förståelse och resultat ska baseras på tidigare forskning 
och vedertagna vetenskapliga referensramar. Ändock är jag ständigt medveten om att det jag 
frågar efter är det jag ser vilket betyder att det finns sfärer jag inte ser. Därigenom uppfyller 
empirin i studien en central roll i besvarandet av forskningsfrågan (Holme 1997: 321–330). 
 
Målet är att växelvis relatera materialet till frågeställningen. Nya frågor kommer att dyka upp 
på väg till en djupare förståelse gällande hur skolan hanterar de muntliga övningarna i 
undervisningen. Jag kommer att omsorgsfullt följa mina data så att den normgivande aspekten 
uppfylls, att säkerställa det insamlade materialet så att det inte bara är stoff som bekräftar 
mina tidigare uppfattningar (Holme 1997: 96–98). 
 
I föreliggande studie är metoden kvalitativ med en hermeneutisk forskningsansats. Ett antal 
teorier och en empirisk undersökning presenteras och tolkas och jag måste motivera mina val 
utifrån mitt syfte och min forskningsfråga (Holme 1997: 78 och 95).  
 
Den hermeneutiska forskningsansatsen förklarar, tyder, tolkar och diskuterar.  Varje del i en 
studie belyser den mänskliga aktiviteten där varje handling sätts i samband med helheten. Här 
vägs både fakta och upplevelser in i strävan efter ny kunskap.  
 
Inom hermeneutiken söks det en förståelse av det meningsfulla i mänskliga aktiviteter. 
Hermeneutiken är en metod för förståelse och tolkning av innebördsrika fenomen. Den vill 
också komma fram till en beskrivning av själva förståelsen och villkoren bakom förståelsen. 
Det är intentionen med denna studie, att fördjupa förståelse av skolaktiviteter och beskriva 
villkoren bakom vidgade insikter (Dahlberg 2008: 67–69). 
 
Den hermeneutiska forskaren förväntas anstränga sig och utläsa det som står mellan raderna, 
se det dolda i texten. Det okända i texten ska lyftas fram så det blir synligt för forskaren och 
för läsaren. För att förstå de processer som utformar vår livsvärld måste vi vara ansvarsfulla, 
tänkande och kritiska när vi beskriver samhällets olika aktiviteter, däribland skolan (Dahlberg 
2008: 131–132). 
 
Kvale (1997) skulle definiera min tolkning av data som en hermeneutisk analys eftersom jag 
steg för steg försöker närma mig ett mönster som mina data indikerar och sedan försöker jag 
se mönstret i ett större samhälleligt sammanhang.  
 
Jag hade kunnat inta en positivistisk ansats där de sociala sammanhangen är exkluderade i 
resultatanalysen men då skulle min studie vara vilseledande eftersom inlärningsskeendena 
utgör en komplicerad process i den mänskliga hjärnan. Jag antar att trots ett val av en 
hermeneutisk forskningsansats förblir många påverkansfaktorer okända för mig som forskare 
(Kvale1997:62–64).     
 
Den kunskap som har erhållits genom litteraturen gäller tidigare undersökningar och 
vedertagna teorier inom området dialogicitet och muntligt framförande, vilket hjälper mig att 
hitta det väsentliga inom mitt problemområde och göra nödvändiga avgränsningar. Studiens 
validitet påverkas av de val jag gör, därför är det viktigt att jag håller mig till det jag vill 
undersöka: Hur realiserar skolan det nationellt ålagda uppdraget om att utveckla elevernas 
verbala språkutveckling? Denna fråga genomsyrar alla studiens avsnitt inklusive 
enkätguidens utformning (Patel & Davidson 2003: 45).  
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5.1.2 Kvantitativ metod 

Denscombe (2008) beskriver den kvantitativa metoden som ett sätt att fokusera på statistik 
och siffror. Denna metod kan användas med fördel när en rikhaltig och detaljerad datamängd 
ska analyseras och när analysresultatet ska presenteras med siffervärden. Att jämföra stora 
undersökningar med varandra blir också lättare med en kvantitativ studie än med en 
kvalitativ.  
 
En kvantitativ undersökning spar tid för forskaren i både genomförandet, analysen och 
presentationen. Dessutom blir framställningen och slutsatserna enklare att förklara. Delar av 
forskningsfrågan belyses med hjälp av en kvantitativ undersökning och besvaras med hjälp av 
statistiska jämförelser (Denscombe 2008:208–209). I föreliggande studie redovisas den 
kvantitativa analysen i form av diagram medan den kvalitativa delen presenteras med en 
jämförelse och ett resonemang kring respondenternas svar. 
 
Denscombe (2008) beskriver olika typer av surveyundersökningar och påpekar att enkäten är 
en statistiskt signifikant metod därför att alla respondenter utsätts för exakt samma frågor, 
vilket säkrar reliabiliteten i studien (Denscombe 2008:37–40).   
 
Jag har funderat över problemformuleringen och på vilka begrepp som är relevanta för 
datainsamlingen. För att undvika missförstånd och för att stimulera respondenter som 
eventuellt inte, när de svarar på enkäten, kommer på egna exempel, har en lista på aktiviteter 
som brukar förekomma i undervisningen lagts till i slutet av enkätguiden. 
 
Vidare har jag tänkt över hur datamängden ska tolkas så att den belyser forskningsfrågan så 
precist som möjligt. Jag har också, ur validitetssynpunkt, granskat frågorna och uppgifterna 
för att försäkra mig om att de är tydliga och relevanta. För att säkra validiteten ska forskaren 
ha en välgenomtänkt enkätguide, frågorna kan med fördel testas med andra innan de ställs till 
respondenterna (Denscombe 2008:102–103).  
 
Respondenternas svar är systematiskt jämförda i form av tabeller för att få en överblick av det 
insamlade materialet och för att försöka hitta ett mönster i den initiala oordningen.8 Vissa 
delar var jag tvungen att sortera bort eftersom en del svar kändes ogenomtänkta och ibland till 
och med irrelevanta. Systematiseringen av data var tidskrävande och påbörjades med en 
genomgång av alla svar för att jag skulle kunna bilda mig en helhetsuppfattning om 
materialet.  
 
Kvale (1997) beskriver en metod som ger forskaren möjlighet att få en övergripande 
förståelse för insamlad data. Forskaren ska noga tänka igenom den empiriska delen av studien 
så att respondenten känner sig uppmuntrad att självmant dela med sig av egna upplevelser och 
erfarenheter. De tankarna hade jag med mig när jag formulerade enkätguiden (Kvale1997:34–
35). 

5.2 Urval 

Gällande urvalet så har jag vänt mig till elever i årskurs 9 för att lättare kunna systematisera 
min analys. Elever i årskurs 9 har en samlad erfarenhet av hela den obligatoriska skolgången. 
Sammanlagt har jag tillfrågat föräldrar till 50 pojkar och 28 flickor i tre nivågrupperade nior. 

                                                
8 Bilaga 3. 
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Av dessa har 22 gett sitt medgivande till att deras barn fick delta. Resten av föräldrarna har 
inte svarat. Av de 22 eleverna har 10 svarat.  
 
Jag har kontaktat åtta rektorer, en skolchef och 11 språklärare. En rektor och sju lärare har 
svarat, rektorn har svarat enbart på de slutna frågorna, skolchefen och övriga rektorer har inte 
gett någon respons alls trots en vänlig påminnelse. 
 
Det tog några veckor innan jag fick ihop några svar. Respondenterna fick välja mellan en 
enkätguide i pappersform eller via mail. Därmed kom jag ifrån potentiella problem med 
postgång och onödiga portokostnader. En av eleverna och en av lärarna valde jag till ett 
pilottest.  

5.3 Genomförande 

Enkätguiden består utav sju slutna frågor med tre fasta svarsalternativ, och varje sluten fråga 
följs av två öppna frågor där respondenten kan utveckla sitt svar och ges tillfälle att vidga 
perspektivet på studien. Både de slutna och de öppna frågorna i enkäten är noga övervägda i 
relation till tidigare forskning. Enkätguiden följer formuleringarna i de nationella 
styrdokumenten.9 Jag valde att använda dessa för att komma så nära uppdragets karaktär som 
möjligt. 
 
Enkätguiden utformades utifrån studiens syfte och enkätundersökningen föregicks av en 
pilotstudie. Patel & Davidson (2003) förespråkar pilotstudier för att testa enkätfrågorna och 
för att försäkra sig om att dessa inte riskerar att missuppfattas. På detta sätt ökar studiens 
reliabilitet (a.a.s. 56–58). 
 
Enkäten testades på två av mina respondenter, en elev och en lärare. Båda förstod frågorna 
och svarade på alla, både de slutna och de öppna frågorna. Efter pilottestets genomförande 
kände jag att enkäten tjänade sitt syfte och såg inte något behov till förändringar av den 
ursprungliga enkätguiden. 
 
Respondenter har förberetts så att de förstår syftet med enkäten och hur enkätsvaren kommer 
att användas. Intentionen med de slutna, strukturerade frågorna har jag noga presenterat för 
respondenterna så att de kan vara så exakta som möjligt i det svarsalternativ de väljer. När de 
svarar på de öppna och ostrukturerade frågorna i enkäten ville jag att de skulle förstå 
sambandet mellan dessa och studiens syfte.  
 
Min förhoppning var att de medvetet skulle vilja bidra med egna erfarenheter och tolkningar 
och på det sättet vidga studiens horisonter. Jag är medveten om att de öppna frågorna hade 
kunnat medföra bortfall om respondenterna hade exempelvis ont om tid. Detta kan jag inte 
pröva eftersom bortfallet kan ha berott på flera olika faktorer.  
 
Av 78 tillfrågade föräldrar var det 22 som svarade och tillät att deras barn fick enkätguiden.  
 
Av 22 tillfrågade elever fick jag 10 svar.  
 
En rektor av åtta tillfrågade har svarat. Övriga sju har tillfrågats igen vid ett senare tillfälle 
utan resultat. 
                                                
9 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/svenska 
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En skolchef är kontaktad utan resultat. 
 
11 lärare har tillfrågats, och av dem har sju svarat på enkäten. 

5.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets10 (2013) riktlinjer om etik i forskningen efterföljs genom att respondenterna 
har underrättats om deras rätt till anonymitet och om att skolledningen är informerad om 
studiens genomförande. Respondenterna erbjuds också att ta del av den färdiga studien.  
 
Andra etiska faktorer jag tog hänsyn till är frivilligt deltagande, klargörande av syftet med 
studien, respektfullt bemötande, gott om tid för inlämning av enkät för att slippa stress och ett 
godkännande från föräldrar till respondenter under 18 år. 

5.5 Studiens tillförlitlighet 

För att säkra validiteten och reliabiliteten föreslår Kvale (1997) en grundlig förberedelse inför 
en empirisk studie. Forskaren ska förbereda välgenomtänkta frågor som helst ska prövas i ett 
pilottest innan de ställs till respondenterna. Respondenterna ska förstå syftet med studien och 
hur deras svar kommer att användas. Detta har jag följt. 
 
Mina respondenters berättelser motsvarar syftet med att undersöka hur skolan implementerar 
de nationella styrdokumentens kunskapskrav på elevens verbala språkutveckling. Syftet med 
studien är också att kunna bidra med ny kunskap angående hur talövningar upplevs av 
respondenterna. Syftet har uppnåtts med en metod bestående av både kvantitativ och 
kvalitativ datamängd som har gett en bred kunskap om respondenternas upplevelser och 
erfarenheter vilket motsvarar studiens intentioner och därmed säkrar dess reliabilitet. 
 
Validiteten och resultatens giltighet beskriver Kvale utförligt. För min del är begreppet 
pragmatisk validitet intressant. Undersökningar som genomförs så nära verkligheten som 
möjligt flyttar makten om kunskapen och sanningen från institutioner till dem studien gäller. 
Föreliggande studie uppfyller intentionen att genom en enkätguide mäta respondenters 
upplevelser av hur skolan implementerar de nationellt ställda kunskapskraven, det vill säga 
det som var avsett att mätas (Kvale 213–228). 
  

6 Resultat 
Det finns anledning att explicit poängtera att av åtta tillfrågade rektorer samt en tillfrågad 
högre skolchef var det endast en rektor som svarade. Den enda rektorn svarade endast på 
enkätens slutna frågor.  Anledningarna kan vara många och jag ger mig inte in på gissningar 
som endast kan bli en spekulation eftersom den kontakt jag försökte etablera med de tilltänkta 
respondenterna inte gengäldades trots upprepade försök. Denna totala tystnad omöjliggjorde 
ett eventuellt utlåtande om varför de har valt att avstå från ett deltagande. Några veckor senare 
ringde jag ett par skolchefer och de förklarade att de inte kunde delta på grund av tidsbrist. 
 
Implicit vill jag ändå nämna att den nya läroplanen11 började gälla 2011 och därför inte hunnit 
få en tryggad status i skolans dagliga arbete. Eftersom skolans chefer är ansvariga för 

                                                
10 http://www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/allmannavillkorforansokan/etiskariktlinjer.4.29b9c5ae1268d01cd5c8000955.html 
 
11 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/laroplaner-1.149092 
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implementeringen av de nationella kunskapskraven är de möjligen försiktiga med sina 
uttalanden tills de har fått ett säkrare perspektiv på sambanden mellan läroplanens texter och 
hur dessas intentioner förverkligas i det dagliga skolarbetet. 
 
I detta avsnitt delas resultatredovisningen i två underavsnitt, lärares enkätsvar och elevers 
enkätsvar. Min intention att inkludera skolledare i studien kan dessvärre inte uppfyllas på 
grund av faktorer som jag initialt beskrev i detta avsnitt. Varje underavsnitt läggs upp så att 
varje öppen fråga redovisas separat, varje underavsnitt avslutas med ett översiktligt diagram 
innehållande statistik på svarssekvensen för de slutna frågorna. Underavsnitten inkluderar 
citat från respondenternas svar, står i kursiv stil, som ett kompletterande stöd åt mina 
sammanfattande texter. 

6.1 Lärares svar på enkäten 

Målgruppen lärare i studien är engagerade. Att engagemansgraden har en stark koppling till 
hur länge de har jobbat som lärare framgår av deras svar på de öppna frågorna. En van lärare 
har hunnit bygga upp ett kompetent och skickligt förhållningssätt till styrdokument eftersom 
läraren har erfarit föregående tillämpningar av nya kursplaner. 
 
Fråga 1 
Ges eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal 
och skrift? 
 
Här återfinns svar med hänvisning till gällande pedagogisk terminologi och en tydlig 
medvetenhet om läroplanens intentioner och om vilken bedömning av elevarbete som är 
fruktbar. Det talas om en formativ12 bedömning av elevers texter. Flera lärare poängterar 
vikten av en tydlig struktur i lektionsplaneringen som synliggör kunskapskraven i 
styrdokumenten. En respondent skriver utförligt:  
 
”Varje lektion i svenska är i stort sett en mer eller mindre strukturerad/metodisk övning i 
utveckling av förmågan att uttrycka sig i tal och skrift genom läs-, skriv- och 
samtalsuppgifter.” 
 
Flera tillfrågade lärare exemplifierar ideligen hur de konkret arbetar med implementeringen 
av kunskapskraven och för att förankra elevernas verbala förmåga redovisas samtalen även 
skriftligt. Flera respondenter beskriver ett dagligt arbete med flera genrer så att eleverna får 
ett ämnesövergripande perspektiv. I respondenternas svar framgår inkluderingen av alla 
faktorer som nämns i styrdokumentens text, exempelvis: 
 

                                                                                                                                                   
 
12 De brittiska forskarna Jeremy Hodgen och Dylan Williams är matematikdidaktiker, forskare och föreläsare som så tidigt som 1990 har 
utvecklat en teori om skillnaden mellan summativ och formativ bedömning. I dag kräver skolverket att skolorna anammar den formativa 
bedömningen, vars syfte är att stärka elevens lärande istället för att enbart summativt räkna ihop vad eleven har lärt sig. Det gäller att hålla på 
med meningsfulla arbetsuppgifter i klassrummet. 
 
http://www.google.se/books?hl=sv&lr=&id=7LZHxJN_fhEC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Jeremy+Hodgen+och+Dylan+Williams+1990+formati
ve&ots=R_5tkXRzXO&sig=iOq5UWS8yFgSJ1xKr4Tz7kHPD7g&redir_esc=y#v=onepage&q=Jeremy%20Hodgen%20och%20Dylan%20
Williams%201990%20formative&f=false 
 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/bedomning-och-betyg/formativ_bedomning 
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”Eleverna arbetar mycket med det skriftliga, utifrån vad de studerar i andra ämnen. De får 
både arbeta med texter, med syftet att förankra kunskaper från andra ämnen, och med syftet 
att utveckla fantasi och reflektionsförmåga.” 
 
Fråga 2 
Ges eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att anpassa språket efter olika syften, 
mottagare och sammanhang? 
 
En lärare uppmärksammar hinder i målet om implementering och skriver att 
klassrumssituationen inte ger eleverna känslan av att det de jobbar med är äkta. Dock ser flera 
lärare lektionsaktiviteterna som välanpassade till uppdraget och tar fram exempel: 
 
”Vi har övat på att skriva olika typer utav texter såsom insändare, nyhetsartikel osv.” 
 
”Ja, vi arbetar med olika typer av uppgifter där en bok/film/bild eller en text kan vara 
grunden för vidare arbete.”  
 
Vidare arbetar de flesta respondenterna med att lära eleverna anpassa sitt tal till målgruppen, 
en faktor som finns som kunskapskrav i styrdokumenten. Intressant är att en lärare använder 
termen publik; kanske känner denne till Goffman, kanske inte. Eftersom jag utlovade 
anonymitet kunde jag inte sända följdfrågor. Den läraren svarar:  
 
”Eleven tränar innan en presentation på vad de ska tänka på. Efter presentationen tar vi fram 
det som är positivt med denna o vad man kan träna. Samma frågor får ”publiken”. Publiken 
uppmanas att vara positivt lyssnande, som gärna får komma med konstruktiva frågor.” 
 
Medvetenheten kring uppdragets karaktär går inte att ta miste på trots att studien påvisar 
svårigheter med elever som antingen inte har svenska som modersmål eller är drabbade av 
inlärningssvårigheter: 
 
”I och med att Lgr 11 nämner genreskrivning vid flera tillfällen bör diskussioner runt 
lämpligt språk i olika sammanhang ingå.” 
 
Fråga 3 
Ges eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att urskilja språkliga strukturer och 
följa språkliga normer? 
 
Styrdokumentets text tolkas olika och något tvekande här. Det framgår en osäkerhet om 
uppdragets syfte: handlar det om språkets utformning eller om en jämförelse med hur andra 
nordiska språk talas och uttalas?  
 
Några lärare jobbar med olika genrer som grund för språkliga strukturer och språkliga normer. 
Flera nämner arbetet med att studera strukturer i litterära texter, elevers egna och kompisars 
texter. Andra lärare koncentrerar sig enbart på språket och strukturerna som syns i 
elevtexterna, till exempel: 
 
”Detta sker sällan vid konkreta gemensamma genomgångar, då elevernas förmåga att se 
språkliga strukturer och greppa språkliga normer, skiljer sig väsentligt åt. Jag försöker utgå 
från elevernas egna texter, i samtal och diskussion kring dessa saker.” 
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En lärare tolkar styrdokumentet såsom att här behövs språkriktighetsövningarna med, vilket 
gör mig förvånad. Kanske har den respondenten haft lite för bråttom och inte läst frågan i 
enkätguiden tillräckligt nogsamt. Även här nämns de stora svårigheter att implementera 
kunskapskraven bland elever vars modersmål är ett annat än svenska. 
 
Fråga 4 
Ges eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att leda ett samtal, argumentera och 
sammanfatta det som sägs?  
 
Särskilt intressant för mig som har Goffmans teorier med mig i analysen är de svar som 
hänvisar till att undervisningssituationen ska kännas så äkta som möjligt. Flera lärare arbetar 
målinriktat med att lektionsplaneringen ska innehålla så många naturliga samtalssituationer 
som möjligt såsom klassråd och att lära sig leda dessa. Inlärningen ska kännas naturlig och 
äkta. 
 
De flesta respondenter jobbar konstruktivt och välgenomtänkt med de nationella kraven. Dock 
finns funderingar på om insatserna är tillräckliga och en lärare tar upp ett hinder som handlar 
om en maktfaktor: 
 
”Det planerade/kvalificerade samtalet tränar vi för lite på i skolan tycker jag. Kanske för att 
lärare har svårt att släppa ansvaret för samtal till eleverna och för att de har svårt att ta det 
när läraren som är samtalsauktoriteten och ledaren i klassrummet är närvarande.” 
 
Återigen framgår att implementeringen hos elever med svenska som andraspråk och hos 
elever med andra svårigheter möter en hel del hinder. 
 
En lärare har inte hunnit arbeta med just detta kunskapskrav, och hon nämner att det är hennes 
första år som nyutexaminerad. Detta är viktigt att ta med sig i analysen eftersom olikheterna 
mellan lärarnas erfarenheter och kunskaper påverkar förmågan och möjligheten att 
implementera våra nationella kunskapskrav. 
 
Fråga 5 
Ges eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att planera och genomföra muntliga 
presentationer?  
 
Rent praktiskt förbereder samtliga respondenter relevanta övningar såsom att presentera lästa 
texter, egna eller andras. En del lärare tänker mer strategiskt och handleder eleverna i att 
beakta språkriktigheten, kroppsspråket och publikens reaktioner: 
 
”Muntliga presentationer behöver inte alltid ske inför klassen, utan kan även ske inför en 
mindre kompisgrupp, eller t o m bara inför en kamera. Det är också viktigt att eleven får 
prata om något hon/han känner sig kompetent i, om det gäller att öva på sin förmåga att 
planera och genomföra presentationer. Det är också viktigt att eleven inte behöver utveckla 
allt samtidigt, utan man kan fokusera på exempelvis struktur en gång, och kroppsspråk en 
annan gång.” 
 
Några respondenter förklarar att den verbala kommunikationen inte uppmärksammas 
tillräckligt och vittnar om tidsbrist: 
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”Här är jag väl sämst. Ja, eleverna har haft en mycket kort muntlig presentation under 
hösten, men ibland tycker jag att det tar så mycket tid….”  
”Inte heller detta gjort så mycket med ännu, men ingår i planeringen….” 
 
”Om inte annat så ordentligt inför ämnesprov/nationella prov.” 
 
För elever med svenska som andraspråk och för elever med inlärningshinder blir målet att lära 
sig att leda ett samtal svårt att uppnå i skolans nuvarande organisation, enligt respondenternas 
svar. 
 
Fråga 6 
Ges eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att planera och genomföra muntliga 
presentationer med stöd av hjälpmedel inklusive digitala verktyg?  
 
En del lärare är mycket förtrogna med att integrera digitala hjälpmedel i den verbala 
språkträningen: 
 
”Jag använder mig mycket av detta, det vill säga digitala hjälpmedel, mycket för att det också 
ger eleverna en trygghet under presentationen, att publiken har sin uppmärksamhet riktad på 
ngt annat än den som talar. Vi pratar om hur man kan använda dessa verktyg som stöd i 
presentationen, och vi använder datorer mycket på lektionstid, för att eleverna ska få stora 
möjligheter att lära sig de digitala verktygen.” 
 
Andra lärare använder eller planerar att använda digitala verktyg under lektionstid någon gång 
då datasalen bokas. Flera lärare tar upp förhinder, bristfällig kunskap hos sig själva och 
tidsbrist:  
 
”Till viss del. Mindre än jag skulle önska, beroende på knapphändiga tillgångar på skolan.” 
 
”En lärare som jobbat i 25 år, som jag, behöver fortbildning i de nya medierna. Jag har gått 
en kurs i Movie Maker, men behöver mer. Det är inte något som arbetsgivaren ska ta för givet 
att vi ska göra på vår fritid, för det finns inte idag någon möjlighet att hinna med att fortbilda 
sig inom de 45,5 timmar arbetstid per vecka.” 
 
Återigen berättar lärare vars elever har ett annat modersmål än svenska eller vars elever har 
inlärningssvårigheter att det är omöjligt att implementera de nationella kunskapskraven i 
nuvarande skolorganisation. Svårt är det också för en nybliven lärare att hinna med att 
bekanta sig med all utrustning eftersom varje skola bygger upp en egenartad digital värld.  
 
Fråga 7 
Ges eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att förstå betygskriterierna och planera 
studier och resultat med hänsyn till föreskrivna följande moment:  
 

• samtala  
• diskutera  
• argumentera 
• ställa frågor och följdfrågor för att föra samtalet framåt 
• förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande strukturer och 

innehåll 
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• förbereda och genomföra muntliga redogörelser med anpassning till syfte, mottagare 
och sammanhang? 

 
En del lärare jobbar medvetet med betygskriterierna men flera lärare beskriver hinder, 
inlärningssvårigheter, elever med otillräckliga kunskaper i svenska och tidsbrist: 
 
”Jag har inte hunnit få med det i tillräcklig utsträckning i den niondeklass jag har. Satsar på  
att försöka reparera det....” 
 
”De är i olika åldrar, har olika kön och socioekonomisk samt etnisk bakgrund men de har en 
sak gemensam – de har inte lyckats i skolan! De har alla samma historia om hur de kom efter 
med läsningen och skrivandet redan i lågstadiet, hur allt i skolan blev obegripligt och tråkigt, 
rent av hopplöst, och därför valde de att bråka och/eller skolka. De har enligt egen utsago 
inte fått tillräcklig hjälp att förstå vad de ska kunna och vad som krävs för att lyckas så jag 
lutar åt att svaret kanske är nej, snarare än vet ej. Nej, jag tror inte att alla elever får hjälp 
att, utifrån sina förutsättningar (som ibland är små och dåliga), utveckla förmågan att förstå  
betygskriterierna och att planera sina studier utifrån dem.” 
 
Lärarnas svar på de slutna frågorna 
I diagram 1 framgår att majoriteten av lärarna jobbar medvetet med styrdokumentens text. 
Denna medvetna hållning blev tydlig i svaren på de öppna frågorna. Alarmerande många 
hinder för implementeringen av de nationella kunskapskraven nämns i svaren på de öppna 
frågorna och diagram 1 förtydligar respondenternas beskrivningar. 
 

 
Diagram 1 Lärarsvar på de slutna frågorna i enkätguiden 
 
 
Några exempel på lärarupplevda svårigheter med att implementera de nationellt uppställda 
kunskapskraven på elevernas verbala språkutveckling, utan inbördes prioriterad ordning: 
 

• Tidsbrist. 
• Lärare har svårt att släppa ifrån sig makten om det pedagogiska samtalet. 
• Nyutexaminerade utan support. 
• Den verbala språkutvecklingen övas inte lika mycket som läsning och skrivande. 
• Lärare som är obekanta med nya digitala verktyg. 
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• Digital utrustning följer inte en nationell standard, varje skola investerar efter eget 
tycke och egen prioritering. 

• Oändamålsenlig skolform för elever med svenska som andraspråk och för elever med 
olika inlärningssvårigheter. 

6.2 Elevers svar på enkäten 

Målgruppen respondenter som är elever i årskurs 9 gav ett osäkrare intryck än målgruppen 
lärare. I första anblicken när diagram 2 på sid. 24 studeras verkar studiens målgrupp elever 
förstå styrdokumentens text, dock i mindre utsträckning än i diagram 1 på sid. 21 där 
lärarsvaren tyder på en ansenlig kännedom om styrdokumentens text och intentioner. När 
eleverna utvecklar sina svar på de öppna frågorna framträder en bild som bekymrar.  
 
Fråga 1 
Får du förutsättningar att utveckla din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och 
skrift? 
 
Flera elever tycker sig få övningar i att kommunicera i tal och skrift: 
 
”Jag får chansen att säga och uttrycka det jag vill på lektionerna.” 
 
”Vi får många uppgifter där vi får skriva och prata. I dessa får vi också kritik så vi 
utvecklas.” 
 
Två elever beskriver sitt missnöje om att lärare inte hinner med att hjälpa enskilda elever, två 
elever svarade inte på den öppna frågan och en kände inte till vad frågan handlar om. 
 
Fråga 2 
Får du förutsättningar att utveckla din förmåga att anpassa språket efter olika syften, 
mottagare och sammanhang? 
 
De flesta tillfrågade eleverna var medvetna om lektionsuppläggets mål och syfte: 
 
”Vi skriver många olika uppgifter där man använder olika ”fint” språk, rikssvenska och 
talspråk.” 
 
En elev är missnöjd med att inte uppmärksammas individuellt. 
 
”Läraren kan gå igenom saker med hela klassen men jag tycker enligt min åsikt att jag aldrig 
fått chans att utveckla mig inom detta individuellt.” 
 
Två elever svarade inte på den öppna frågan och en elev visste inte vad frågan handlar om. 
 
Fråga 3 
Får du förutsättningar att utveckla din förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa 
språkliga normer? 
 
Endast två elever har kunskap om frågans innebörd. Resten svarade inte på den öppna frågan. 
 
”Vi jobbar med olika texter.” 
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”Om du menar att se skillnaden på olika typer av texter.” 
Fråga 4 
Får du förutsättningar att utveckla din förmåga att leda ett samtal, argumentera och 
sammanfatta det som sägs?  
 
Endast en elev förstår inte frågan, två tycker att det övas muntligt på lektionerna och övriga 
sju var mycket kritiska: 
 
”Den enda gången vi har haft samtal eller argumenterat var på nationella provet.” 
 
”Vi har inte jobbat särskilt mycket muntligt.” 
 
”Vi får ingen chans att göra det.” 
 
Fråga 5 
Får du förutsättningar att utveckla din förmåga att planera och genomföra muntliga 
presentationer?  
 
Tre elever deklarerar tydligt att muntliga övningar förekommer. En elev vet med sig att 
muntlig övning kommer att finnas med i undervisningen. 
 
”Vi har inte jobbat med det än men vi ska börja med det nu.” 
 
Två elever är kritiska och fyra elever svarade inte på den öppna frågan. 
 
”Ingen har någonsin lärt och tipsat om hur man lägger upp en presentation.” 
 
Fråga 6 
Får du förutsättningar att utveckla din förmåga att planera och genomföra muntliga 
presentationer med stöd av hjälpmedel inklusive digitala verktyg?  
 
En elev är tydlig: 
 
”Smartboard.” 
 
En elev vet att det kommer övningar med digitala medel, tre elever ger diffusa svar, två är 
kritiska och tre elever svarade inte på den öppna frågan: 
 
”Vi har inte haft muntliga presentationer men vi ska börja nu så jag vet inte vilka hjälpmedel 
vi kommer att få.” 
 
Fråga 7 
Får du förutsättningar att utveckla din förmåga att förstå betygskriterierna och planera 
studier och resultat med hänsyn till följande obligatoriska moment:  
 

• samtala  
• diskutera  
• argumentera 
• ställa frågor och följdfrågor för att föra samtalet framåt 
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• förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande strukturer och 
innehåll 

• förbereda och genomföra muntliga redogörelser med anpassning till syfte, mottagare 
och sammanhang? 

 
Endast två elever är helt säkra på att de får information om betygskriterierna: 
 
”Vi får en läroplan som vi kan kolla på.” 
 
”Vi får oftast en arbetsplan eller kriterier till uppgifter vi har som visar hur vi ska och vad vi 
ska uppnå.” 
 
Elevernas svar på de slutna frågorna 
En elev svarar otydligt och alarmerande nog vet hela sju elever inte någonting om 
betygskriterierna. Diagram 2 illustrerar tydligt det sammanlagda innehållet i elevsvaren. 
Eleverna är inte tillräckligt bekanta med vad som krävs av dem för att klara av de nationella 
kunskapskraven. 
 

 
Diagram 2 Elevsvar på de slutna frågorna i enkätguiden 
 
Elevsvaren på enkätguidens öppna frågor är korta och ibland svåra att tyda. Till att börja med 
sorterade jag elevsvaren efter könstillhörighet för att se ifall det fanns essentiella skillnader 
som var könsberoende. Vartefter upptäckte jag att inga sådana tendenser framkom och därför 
redovisas inte dessa här. 
 
Några exempel på elevupplevda svårigheter att förstå och uppnå de nationellt uppställda 
kunskapskraven på den verbala språkutvecklingen, utan inbördes prioriterad ordning: 
 

• Lärare hinner inte förklara. 
• Elever får inte egen tid med läraren.  
• Elever känner varken till kunskapskraven eller betygskriterierna. 
• Brist på tillgång till digitala medier. 
• Sällsynt med verbala övningar. 
• Tidsbrist. 
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7 Diskussion 
Studiens övergripande avsikt är att undersöka hur skolan implementerar de nationella 
styrdokumentens kunskapskrav på elevens verbala språkutveckling. Syftet med studien på en 
mer detaljerad plan är att utforska konkreta pedagogiska handlingar som gynnar elevens 
verbala språkutveckling, i enlighet med styrdokumentens kunskapskrav, om sådana 
genomförs och i vilken omfattning. Syftet är också att se om skolans aktörer arbetar enligt det 
nationellt ställda uppdraget och hur de tolkar uppdragets art.  
 
Studien synliggör sambandet mellan forskning, teorier, styrdokument och undervisning. 
Därutöver visar studiens empiri hur de olika aktörerna i skolvärlden förstår och tolkar 
styrdokumentens intentioner och hur den faktiska pedagogiska gärningen utförs under 
lektionstid.  
 
I resultatavsnittet ser vi att majoriteten av lärarna har kunskap om styrdokumentens text. 
Problematiskt är det att det föreligger många hinder för implementeringen av de nationella 
kunskapskraven. Detta framgår av svaren på de öppna frågorna och diagrammen 1 respektive 
213 förtydligar bilden av respondenternas beskrivningar. Oroande är också att eleverna i 
studien inte är tillräckligt bekanta med vad som krävs av dem för att klara av de nationella 
kunskapskraven. Diagram 2 illustrerar tydligt det sammanlagda innehållet i elevsvaren. Deras 
svar vittnar ofta om osäkerhet och är inte så lätta att tyda. 
 
Skolans ansvariga aktörer måste beakta och åtgärda följande faktorer för att ge lärare och 
elever möjligheter och förutsättningar att implementera kunskapskraven14: 
 

• Tidsbrist. 
• Lärare har svårt att släppa ifrån sig makten om det pedagogiska samtalet. 
• Nyutexaminerade lärare utan support. 
• Den verbala språkutvecklingen övas inte lika mycket som läsning och skrivande. 
• Lärare som är obekanta med nya digitala verktyg. 
• Digital utrustning följer inte en nationell standard, utan varje skola investerar efter 

eget tycke och egen prioritering. 
• Oändamålsenlig skolform för elever med svenska som andraspråk och för elever med 

olika inlärningssvårigheter. 
• Många elever förstår inte kunskapskraven och betygskriterierna. 
• Lärare hinner inte förklara. 
• Elever får inte egen tid med läraren.  
• Brist på tillgång till digitala medier. 

 
Teorier, tidigare forskning och empirin i denna studie visar att skolan behöver en tydligare 
styrning och en starkare fokusering på elevernas verbala språkutveckling. Tre huvudsakliga 
teman framträder, skolan måste: 
 

• Förse eleverna med språkliga koder och en växande vokabulär. 
 

• Öva eleverna i att identifiera olika dialogiska genrer och känna till språkets 
uppbyggnad och språkets historia. 

 
                                                
13 Diagrammen på sidorna 21 respektive 24. 
14 Se avsnitt 4.1 
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• Arbeta för att eleverna ska bygga upp en självkänsla i att uttrycka sig muntligt och i att 
bli medvetna om sitt kroppsspråk. 

 
Fortsättningsvis vilar diskussionsavsnittet på dessa tre teman. 

7.1 Språkliga koder och en växande vokabulär 

I studiens teoriavsnitt framkommer hur avgörande det är för unga människors utveckling att 
vuxna ger dem tillgång till samhällets alla språkliga koder. En ständigt pågående varierad 
dialog behövs, så tolkar jag Bakhtin, Vygotskij och Dysthe. 
 
Min sammanfattande tolkning av tidigare forskning är att vi måste låta våra elever känna att 
de har makt över sitt lärande, och det måste vi lära dem vid tidig ålder och på ett öppet och 
begripligt sätt. Att synliggöra de nödvändiga verktyg som behövs för att komma åt 
diskurserna och förvärva ord, bilder och symboler så att eleverna blir skickliga talare och 
aktörer på varje scen de råkar befinna sig, är också nödvändigt. Särskilt viktigt är att som 
lärare kunna behärska och kontinuerligt utveckla ordens betydelsesystem utifrån exempelvis 
en språkvetenskaplig kunskapsbank15. 
 
Dysthes teorier förespråkar ett förhållningssätt som gynnar en dialogisk inlärning. Hennes 
resonemang handlar om en noggrann reflektion kring hur lärare ska ge elever de verktyg de 
behöver för att bli goda talare. På ett synligt sätt och i en demokratisk anda ska lärare ge 
eleverna tillgång till en god verbal förmåga. Varje elev kan bli en skicklig talare om skolan 
skapar välgenomtänkta möten där eleven interagerar och samverkar med andra. 
 
Tidigare forskning och teorier visar att utbildare förvisso behöver kunskapen om människans 
alla begåvningar men respondentsvaren markerar att i synnerhet behövs det att skolans 
organisation måste bli synlig på ett sätt som enkelt visar elever hur de ska lyckas klara av 
styrdokumentens kunskapskrav.  

7.2 Dialogiska genrer 

Skolans åtagande gällande elevernas verbala förmåga handlar om att förbereda dem för så 
många möjliga möten som möjligt. De ska kunna konversera och anpassa sitt språkbruk i 
vederbörliga kontexter. Till det behöver de lära sig att identifiera den aktuella språkmiljön och 
bestämma dess art och genre. 
 
Den dialogiska diskursen inkluderar flera slags dialoger, menar forskarna i studien. Under 
samtalen ska läraren styra in eleverna mot lärandets mål genom att ge positiv respons och 
genom att ställa autentiska frågor som inte har givna svar. Detta kan endast ske om skolan 
bedriver en dialogisk undervisningsform med ett holistiskt förhållningssätt till lärande och 
kunskap. 
 
En dialog är en sorts förhandling där talaren försöker övertyga mottagaren men ändå uppnå 
konsensus. I en klassrumssituation är situationen stressig enligt respondenternas svar. Alla 
hänsyn lärare behöver ta för att gynna elevers verbala utveckling får inte plats inom 
nuvarande tidsramar. Respondentsvaren indikerar att elever som behöver extra stöttning inte 

                                                
15 Se bilaga 4, ett exempel på hur lärare kan bearbeta och presentera ord och begrepp. 
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förstår det pågående samtalet och därför har svårt att uppfylla kunskapskraven gällande tal 
och samtal. 
 
Vygotskij, Bakhtin och Dysthe framhäver dialogiciteten som basen för all språkutveckling. 
Vygotskij framhäver särskilt lusten och glädjen som viktiga faktorer när vi tränar upp elevers 
verbala förmåga. Både Bakhtin och Vygotskij beskriver ingående sambandet mellan sättet att 
hantera språket och möjligheterna att utveckla och stimulera förmågan att tänka. Elevers 
kunskapsbank fylls på med nykunskap genom allt de erfar. Nya erfarenheter i olika 
sammanhang i mötet med andra kräver att elever utvecklar egna tankar och funderingar om 
målet är att den nya kunskapen ska förankras med framgång. Jag tolkar mina respondenter 
som så att skolan försöker arbeta med dialogen, dock inte tillräckligt systematiskt så att 
eleverna förstår arbetsgången. 
 
Teorierna om interaktionella kommunikativa handlingar belyser forskningsfrågan genom 
Goffman och Norrby.  Socialt samspel är inte så enkelt. Ett samtal är ett socialt samspel. 
Deltagarnas intentioner styr samtalets gång. Om de är villiga att reparera varandras yttranden, 
backa upp och ge varandra näring skapar de en stimulerande dialog. Övergångarna mellan 
yttrandena är också betydelsefulla, ett skratt mellan yttrandena kan lätta upp stämningen och 
leda till att ingen behöver tappa ansiktet även om det föreligger svårigheter och blockeringar. 
En sådan dynamik på lektionstid kräver en organisation som ger en tillräcklig tidsrymd. 
Studien visar att det föreligger en tidsbrist som missgynnar en verbal språkutveckling. 

7.3 Självkänslan i det muntliga framträdandet 

Goffmans dramaturgiska modell illustrerar lättåtkomligt och välstrukturerat möjliga scenarier 
i en dialog. Den är baserad på ett mikroperspektiv där metaforerna avlöser varandra i ett 
drama ur vardagslivets scener. Här gäller det att hålla isär aktörernas och de passiva 
deltagarnas omväxlande roller, tolkningar och förväntningar. För mig är Goffmans budskap 
klart och tydligt: var och en är ansvarig för sitt beteende och för sina handlingar samtidigt 
som sändare och mottagare och alla närvarande och även frånvarande bär på ett gemensamt 
ansvar för dialogens förlopp. Skolan hinner inte med att öva detta ansvarstagande under 
dagens gällande förutsättningar, så tolkar jag respondenterna. 
 
Det krävs en stor portion mod för att bevara sin äkthet som individ i en dialog med andra. Att 
våga stå för de egna åsikterna, att våga välja en väg som inte andra alltid väljer kräver mod. 
Att våga bevara sin originalitet genom livet är en konst. Det är inte lite begärt av den modige 
att stå emot mängden, till det krävs en genomgående medvetenhet hos alla deltagare i en 
dialog. Lärarna i studien vill stärka elevernas självkänsla men tidsbristen, bland annat, utgör 
ett hinder i måluppfyllelsen. 

8 Slutsatser 
Dialogens framgångsfaktorer i skolan är beroende av att deltagarna är medvetna om 
styrdokumentens krav på skolans pedagogiska handlingar. Studiens resultat visar tydliga 
mönster på dels okunskap, dels tidsbrist och dels avsaknad av fortbildning bland lärarna. 
Dessutom behövs det en konkretisering av kunskapskraven så att alla skolans deltagare i 
verbala inlärningskontexter når en gemensam förståelse och en, så gott det går, samstämmig 
tolkning av styrdokumentens texter.  
 
Konsekvenserna av lärarnas pedagogiska gärningar under lektionstid är viktiga att utvärdera 
för att stärka elevernas självförtroende när de uttrycker sig verbalt. Skolan kommer inte åt alla 



28 
 

faktorer som påverkar elevens språkliga utveckling, men det finns många möjligheter att 
kompensera möjliga hinder genom att visa eleven hur han/hon kan koncentrera sig på de egna 
framgångsfaktorerna. Lärarna måste ges förutsättningar till att praktiskt genomföra 
nödvändiga övningar. Respondenternas svar vittnar om bland annat brist på tid vilket hindrar 
väl genomförda lektioner trots lektionsplanerarnas kunnighet och goda intentioner. 
 
Under de senaste tre decennierna har jag deltagit i många dyra projekt som har initierats av 
makthavare på olika nivåer men som inte har slagit rot. Gapet mellan forskning och verklighet 
är djupt på grund av att forskningen och styrningen sker var för sig och vid sidan av skolans 
verklighet, inte mitt i den. En slutsats som ter sig bister men som måste nämnas. 
 
Forskningens olika koncept för att synliggöra inlärning, i synnerhet när det handlar om 
elevernas verbala språkutveckling, skulle kunna möjliggöra ett demokratiskt och 
avdramatiserat förhållningssätt till kunskap. Våra elever på alla nivåer ska möta morgondagen 
väl förberedda med en egen, personligt anpassad kunskapsbank och framförallt med ett 
välutformat och djärvt verbalt framträdande. Detta är för mig så självklart.  
 
Min förhoppning är att studien väcker intresse hos så många aktörer som möjligt, särskilt hos 
dem som formulerar och följer upp våra styrdokument. Mina resultat visar på att det finns ett 
behov av en tydligare förankring av kunskapskraven i läroplanen hos elever, föräldrar, lärare, 
rektorer och skolansvariga på högre nivå. Därutöver väcker studien nya frågor som inte kan 
rymmas härstädes. 
 
Studien söker ett samband mellan de nationella kunskapskraven, tidigare forskning, teorier 
och skolans faktiska pedagogiska arbete. Något förvånande är att styrdokumentens text inte 
eftersträvar mer tydlighet och balans mellan krav och faktiska förutsättningar. Frågan om 
sambandet mellan kunskapskraven och de existerande förutsättningarna för detta arbete i 
skolan vidgar studiens perspektiv och jag undrar om styrdokumentens textförfattare har 
resonerat kring detta dilemma. Samhällets resursfördelning är betydelsefull men den aspekten 
behandlas inte i föreliggande studie. Frågan skulle kunna vara ett föremål för fortsatta studier. 
 
Under studiens gång har ännu en fråga uppenbarat sig och stärkt en initialt presenterad 
hypotes om att skolans olika aktörer möjligtvis uppfattar skolans uppdrag och dess 
implementering olika. Hypotesen har bekräftats genom respondenternas svar. Både lärare och 
elever har en viktig roll i skolans verbala övningskontexter men lärare har ett mer medvetet 
förhållningssätt till sin roll och innehar huvudansvaret för styrdokumentens implementering. 
Studiens resultat uppvisar en hög ambitionsnivå bland lärarna men med förhinder. Däremot 
uppfattar jag att elever saknar kunskap om styrdokumenten och det påverkar deras 
arbetsinsats gällande den egna verbala språkutvecklingen.  
 
De nyuppkomna frågeställningarna skulle kunna undersökas i separata studier. Dessa är bl.a.: 
 

• Har skolans olika aktörer, inklusive eleverna, en gemensam tolkning av skolans 
uppdrag och dess implementering? 

 
• Kan styrdokumentens författare förklara sambandet mellan kunskapskraven och 

samhällets resursfördelning? 
 

• Hur upplevs sambandet mellan styrning, forskning och skolans verklighet av olika 
aktörer i skolvärlden? 
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Att se hur dagens läroplan förverkligas jämfört med äldre versioner vore också intressant: 
 

• Hur implementeras den nya läroplanen Lgr 11 jämfört med hur tidigare läroplaner för 
grundskolan, Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94, genomfördes? 

 
Studiens empiriska undersökning skulle kunna utföras i en betydligt mer omfattande skala och 
då uppvisa en högre grad av generaliseringsbarhet. Men jag sätter punkt här. 
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Bilaga 1 Enkät till elever i årskurs 9 
 
Hej, 
 
Mitt namn är Shirley Gerhardsson och jag är lärare och speciallärare. Jag läser svenska på 
mastersnivå och är mycket angelägen om att fördjupa mina kunskaper rörande ämnet retorik. I 
synnerhet vill jag veta mer om hur våra skolor anpassar undervisningen efter det beskrivna 
uppdraget i vårt nationella styrdokument, läroplanen.  
 
Jag vill också veta hur forskningen ser på vårt förhållningssätt till hur vi tränar elevernas 
verbala kommunikativa förmåga. Vygotskij, Bakhtin och Dysthe är välkända namn inom 
språkvetenskapliga kretsar. I min D-uppsats presenteras bland annat Vygotskijs, Bakhtins och 
Dysthes teorier beträffande mitt forskningsområde, retorik.  
 
Min enkät följer styrdokumentens uppdelning på ämnets syfte, centralt innehåll och 
kunskapskrav. Jag går efter den uppdelningen för att på ett tydligt sätt systematisera mina 
forskningsresultat. 
 
Enligt forskningsetiska regler får alla respondenter/intervjupersoner vara anonyma och för dig 
under 18 år gäller föräldrarnas samtycke till deltagandet i min undersökning. Jag har också 
kontaktat ledningen för skolan för att få deras medgivande till att jag vänder mig till lärare 
och elever med mina frågor. 
 
Jag vänder mig nu till lärare, elever och skolledare för att kartlägga sambandet mellan 
forskning, styrdokument och undervisning för att besvara min forskningsfråga: 
 
Implementerar/förverkligar skolan de nationella styrdokumentens kunskapskrav på elevens 
verbala språkutveckling? 
 
Jag hoppas du vill hjälpa mig genom att besvara följande enkät och vill tacka dig på förhand 
för din vilja att bidra med dina erfarenheter och kunskaper. För att hjälpa dig finns en lista 
på möjliga skolaktiviteter som undervisningen erbjuder i slutet av denna enkät. Det är 
mycket viktigt att du svarar både på de slutna frågorna, ja/nej/vet ej, och på de öppna frågorna 
för att jag ska kunna utläsa tydliga förklaringsmodeller.  
 
Svenska 7-9 
Ämnets syfte 
 

1. Får du förutsättningar att utveckla din förmåga att formulera dig och 
kommunicera i tal och skrift? 

 

Ja Nej Vet ej 

   

 
Om ja, exemplifiera gärna: 
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___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Om nej eller vet ej, ange gärna orsak: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

2. Får du förutsättningar att utveckla din förmåga att anpassa språket efter olika 
syften, mottagare och sammanhang? 

 
 

Ja Nej Vet ej 

   

 
Om ja, exemplifiera gärna: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Om nej eller vet ej, ange gärna orsak: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

3. Får du förutsättningar att utveckla din förmåga att urskilja språkliga strukturer 
och följa språkliga normer? 

 
 

Ja Nej Vet ej 

   

 
Om ja, exemplifiera gärna: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Om nej eller vet ej, ange gärna orsak: 
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___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Centralt innehåll 
 

4. Får du förutsättningar att utveckla din förmåga att leda ett samtal, argumentera 
och sammanfatta det som sägs?  

 
 

Ja Nej Vet ej 

   

 
Om ja, exemplifiera gärna: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Om nej eller vet ej, ange gärna orsak: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

5. Får du förutsättningar att utveckla din förmåga att planera och genomföra 
muntliga presentationer?  

 
 

Ja Nej Vet ej 

   

 
Om ja, exemplifiera gärna: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Om nej eller vet ej, ange gärna orsak: 
 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
 
 

6. Får du förutsättningar att utveckla din förmåga att planera och genomföra 
muntliga presentationer med stöd av hjälpmedel inklusive digitala verktyg?  

 
 

Ja Nej Vet ej 

   

 
Om ja, exemplifiera gärna: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Om nej eller vet ej, ange gärna orsak: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Kunskapskrav 
 

7. Får du förutsättningar att utveckla din förmåga att förstå betygskriterierna och 
planera studier och resultat med hänsyn till följande obligatoriska moment:  

 
• samtala  
• diskutera  
• argumentera 
• ställa frågor och följdfrågor för att föra samtalet framåt 
• förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande strukturer och 

innehåll 
• förbereda och genomföra muntliga redogörelser med anpassning till syfte, 

mottagare och sammanhang? 
 
 

Ja Nej Vet ej 

   

 
Om ja, exemplifiera gärna: 
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___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Om nej eller vet ej, ange gärna orsak: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Tack för din medverkan 
Shirley 
 
PS 
Kontakta mig gärna under hösten 2013 om du vill ta del av mina resultat och läsa min 
uppsats. 
 
 
Lite hjälp 
 
Möjliga lektionsinnehåll för muntlig kommunikation: 
 

• Delta aktivt i samtal och diskussioner och förstå andras 
 tankar 

 
• Talets uppbyggnad: inledning, huvuddel och avslutning 

 
• Skillnaden mellan informerande tal, argumenterande tal och 

 hyllningstal 
 

• Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation 
 

• Muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir 
 lättfattligt och levande 

 
• Muntligt redovisa ett eget valt ämne så att innehållet blir tydligt 

 
• Kunna lyssna aktivt när andra talar 

 
• Vara en kompetent publik 

 
• Ge positiva reaktioner och konstruktiv kritik på andras arbete 

 



37 
 

• Ta emot positiva reaktioner och konstruktiv kritik 
 

• Samtala och läsa om vad man som talare ska tänka på för att kunna göra ett 
bra framträdande 

 
• Öva tillsammans i grupper och enskilt på olika framföranden 

 
• utvärdera arbetet 

 
Möjliga bedömningskriterier: 
 
Din satsning, din kunskapsnivå och ditt engagemang  
 

• Din ögonkontakt med lyssnarna 
 

• Din tydlighet 
 

• Ditt syfte med talet 
 

• Om din inledning väcker intresse 
 

• Om du anpassar språket till ämnet, till syftet och till lyssnarna 
 

• Om du är flexibel och kan svara på lyssnarnas eventuella frågor 
 

• Om du använder hjälpmedel såsom Powerpoint, bilder, musik mm 
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Bilaga 2 Enkät till lärare årskurs 7-9 och till skolledare 
 
Hej, 
 
Mitt namn är Shirley Gerhardsson och jag är lärare och speciallärare. Jag läser svenska på 
mastersnivå och är mycket angelägen om att fördjupa mina kunskaper rörande ämnet retorik. I 
synnerhet vill jag veta mer om hur våra skolor anpassar undervisningen efter det beskrivna 
uppdraget i vårt nationella styrdokument, läroplanen.  
 
Jag vill också veta hur forskningen ser på vårt förhållningssätt till hur vi tränar elevernas 
verbala kommunikativa förmåga. Vygotskij, Bakhtin och Dysthe är välkända namn inom 
språkvetenskapliga kretsar. I min D-uppsats presenteras bland annat Vygotskijs, Bakhtins och 
Dysthes teorier beträffande mitt forskningsområde, retorik.  
 
Min enkät följer styrdokumentens uppdelning på ämnets syfte, centralt innehåll och 
kunskapskrav. Jag går efter den uppdelningen för att på ett tydligt sätt systematisera mina 
forskningsresultat. 
 
Enligt forskningsetiska regler får alla respondenter/intervjupersoner vara anonyma och för dig 
under 18 år gäller föräldrarnas samtycke till deltagandet i min undersökning. Jag har också 
kontaktat ledningen för skolan för att få deras medgivande till att jag vänder mig till lärare 
och elever med mina frågor. 
 
Jag vänder mig nu till lärare, elever och skolledare för att kartlägga sambandet mellan 
forskning, styrdokument och undervisning för att besvara min forskningsfråga: 
 
Implementerar skolan de nationella styrdokumentens kunskapskrav på elevens verbala 
språkutveckling? 
 
Jag hoppas du vill hjälpa mig genom att besvara följande enkät och vill tacka dig på förhand 
för din vilja att bidra med dina erfarenheter och kunskaper. För att hjälpa dig finns en lista 
på möjliga skolaktiviteter som undervisningen erbjuder i slutet av denna enkät. Det är 
mycket viktigt att du svarar både på de slutna frågorna, ja/nej/vet ej, och på de öppna frågorna 
för att jag ska kunna utläsa tydliga förklaringsmodeller.  
 
 
Svenska 7-9 
Ämnets syfte 
 

1. Ges eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och 
kommunicera i tal och skrift? 

 

Ja Nej Vet ej 
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Om ja, exemplifiera gärna: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Om nej eller vet ej, ange gärna orsak: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

2. Ges eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att anpassa språket efter 
olika syften, mottagare och sammanhang? 

 
 

Ja Nej Vet ej 

   

 
Om ja, exemplifiera gärna: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Om nej eller vet ej, ange gärna orsak: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

3. Ges eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att urskilja språkliga 
strukturer och följa språkliga normer? 

 
 

Ja Nej Vet ej 

   

 
Om ja, exemplifiera gärna: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Om nej eller vet ej, ange gärna orsak: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Centralt innehåll 
 

4. Ges eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att leda ett samtal, 
argumentera och sammanfatta det som sägs?  

 
 

Ja Nej Vet ej 

   

 
Om ja, exemplifiera gärna: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Om nej eller vet ej, ange gärna orsak: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

5. Ges eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att planera och genomföra 
muntliga presentationer?  

 
 

Ja Nej Vet ej 

   

 
Om ja, exemplifiera gärna: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Om nej eller vet ej, ange gärna orsak: 
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___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

6. Ges eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att planera och genomföra 
muntliga presentationer med stöd av hjälpmedel inklusive digitala verktyg?  

 
 

Ja Nej Vet ej 

   

 
Om ja, exemplifiera gärna: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Om nej eller vet ej, ange gärna orsak: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Kunskapskrav 
 

7. Ges eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att förstå betygskriterierna 
och planera studier och resultat med hänsyn till föreskrivna följande moment:  

 
• samtala  
• diskutera  
• argumentera 
• ställa frågor och följdfrågor för att föra samtalet framåt 
• förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande strukturer och 

innehåll 
• förbereda och genomföra muntliga redogörelser med anpassning till syfte, 

mottagare och sammanhang? 
 
 

Ja Nej Vet ej 
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Om ja, exemplifiera gärna: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Om nej eller vet ej, ange gärna orsak: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Tack för din medverkan 
Shirley 
 
PS 
Kontakta mig gärna under hösten 2013 om du vill ta del av mina resultat och läsa min 
uppsats. 
 
 
Lite hjälp 
 
Möjliga lektionsinnehåll för muntlig kommunikation: 
 

• Delta aktivt i samtal och diskussioner och förstå andras 
 tankar 

 
• Talets uppbyggnad: inledning, huvuddel och avslutning 

 
• Skillnaden mellan informerande tal, argumenterande tal och 

 hyllningstal 
 

• Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation 
 

• Muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir 
 lättfattligt och levande 

 
• Muntligt redovisa ett eget valt ämne så att innehållet blir tydligt 

 
• Kunna lyssna aktivt när andra talar 

 
• Vara en kompetent publik 
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• Ge positiva reaktioner och konstruktiv kritik på andras arbete 
 

• Ta emot positiva reaktioner och konstruktiv kritik 
 

• Samtala och läsa om vad man som talare ska tänka på för att kunna göra ett 
bra framträdande 

 
• Öva tillsammans i grupper och enskilt på olika framföranden 

 
• utvärdera arbetet 

 
Möjliga bedömningskriterier: 
 
Din satsning, din kunskapsnivå och ditt engagemang  
 

• Din ögonkontakt med lyssnarna 
 

• Din tydlighet 
 

• Ditt syfte med talet 
 

• Om din inledning väcker intresse 
 

• Om du anpassar språket till ämnet, till syftet och till lyssnarna 
 

• Om du är flexibel och kan svara på lyssnarnas eventuella frågor 
 

• Om du använder hjälpmedel såsom Powerpoint, bilder, musik mm 
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Bilaga 3 Respondenternas svar 
 

 
Lärare 

1. Ges eleverna förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att formulera 
sig och kommunicera i tal och 
skrift? 

 
Om ja, exemplifiera gärna: 
 
Lärare 1 
Jag försöker ha formativ bedömning så att de 
kan få tillbaka texten och kan arbeta vidare. 
 
Lärare 2 
Ja, t ex har vi varje dag samtal kring böcker 
sagor, händelser i världen, film mm. Dessa 
redovisas även skriftligt. 
 
Lärare 3 
Eftersom detta ingår som kunskapskrav måste 
jag naturligtvis planera uppgifter där de får 
göra detta. 
 
Lärare 4 
Vi jobbar med många uppgifter som har frågor 
där eleverna ska kommunicera i skrift, men jag 
arbetar även öppna frågeställningar och direkta 
klassrumsfrågor 
 
Lärare 5 
Ja, på individnivå. Mål 1. Enkla meningar, 
gester och kroppsspråk i tal. 
 
Lärare 6 
Eleverna arbetar mycket med det skriftliga, 
utifrån vad de studerar i andra ämnen. De får 
både arbeta med texter, med syftet att förankra 
kunskaper från andra ämnen, och med syftet att 
utveckla fantasi och reflektionsförmåga 
 
Lärare 7 
Varje lektion i svenska är i stort sett en mer 
eller mindre strukturerad/metodisk övning 
i/utveckling av förmågan att uttrycka sig i tal 
och skrift genom läs-, skriv- och 
samtalsuppgifter. 
 
Lärare 8 

 
Elev 

1. Får du förutsättningar att utveckla din 
förmåga att formulera dig och 
kommunicera i tal och skrift? 

 
 
Om ja, exemplifiera gärna: 
 
1 tjej 
----- 
 
2 Kille 
Eftersom vi både jobbar muntligt och skriftligt 
i skolan så får jag möjlighet till det. Jag har 
också lärare som kan hjälpa mig till det. 
 
3 tjej 
Jag får chansen att säga och uttrycka det jag vill 
på lektionerna. 
 
4 Tjej 
Får alltid kritik på saker jag kan förbättra: mina 
texter. 
 
7 Kille 
Vi har prov och inlämningsuppgifter, både 
skriftliga och muntliga där vi kan visa våra 
kunskaper/utveckla dem. 
 
9 Kille 
Vi får många uppgifter där vi får skriva och 
prata. I dessa får vi också kritik så vi utvecklas. 
 
10 Kille 
-------------- 
 
Om nej eller vet ej, ange gärna orsak: 
 
5 tjej 
Jag har försökt att be min lärare om hjälp och 
att han ska förklara mer osv men han vet inte 
riktigt hur han ska förklara. 
 
8 kille 
Vi går inte igenom sådant på lektionerna men 
om jag skulle fråga skulle vi säkert få det. 
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De arbetar med olika typer av texter som de 
läser och skriver, och vi samtalar om vad de 
ska innehålla och hur man bör skriva för att nå 
en tänkt mottagare. 
 
De redovisar även olika uppgifter muntligt, och 
de uppmuntras att kommunicera med varandra 
kring hur uppgifter ska lösas och förbättras. 
 
 
 
Om nej eller vet ej, ange gärna orsak: 
 

6 kille 
Vet ej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lärare 
2. Ges eleverna förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att anpassa 
språket efter olika syften, mottagare 
och sammanhang? 

 
Om ja, exemplifiera gärna: 
1 
Vi har övat på att skriva olika typer utav 
texter såsom insändare, nyhetsartikel osv. 
 
2 
Eleven tränar innan en presentation på vad 
de ska tänka på. Efter presentationen tar vi 
fram det som är positivt med denna o vad 
man kan träna. Samma frågor får 
”publiken”. Publiken uppmanas att vara 
positivt lyssnande, som gärna får komma 
med konstruktiva frågor. 
 
3 
I och med att Lgr 11 nämner 
genreskrivning vid flera tillfällen bör 
diskussioner runt lämpligt språk i olika 
sammanhang ingå. 
 
4 
Ja, vi arbetar med olika typer av uppgifter 

Elev 
2. Får du förutsättningar att 

utveckla din förmåga att anpassa 
språket efter olika syften, 
mottagare och sammanhang? 

 
Om ja, exemplifiera gärna: 
 
1 
----- 
 
2 
Eftersom vi skriver olika texter som 
dessutom ska vara riktade till olika 
målgrupper. 
 
4 
Vi skriver olika typer av texter. 
 
5 
Läraren kan gå igenom saker med hela 
klassen men jag tycker enligt min åsikt att 
jag aldrig fått chans att utveckla mig inom 
detta individuellt. 
 
6 
--------- 
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där en bok/film/bild eller en text kan vara 
grunden för vidare arbete.  
 
5 
Så gott det går. Eleverna är på en mycket 
grundläggande nivå. 
 
6 
I stort sett vid varje skriftlig 
aktivitet/övning, pratar vi om vem man 
skriver för, och hur valet av målgrupp kan 
styra språket och innehållet. Med olika 
elever förs detta samtalet på helt olika nivå. 
För en del kan man fundera lite djupare 
kring målgrupp och anpassning av språk, 
med man med andra elever behöver vara 
väldigt konkret. Vi tar också upp olika sätt 
att anpassa språk och innehåll, beroende på 
vilken förmedlingsform man använder 
(skrift, tal, Powerpoint m.m.) 
 
8 
Se ovan 
 
 
Om nej eller vet ej, ange gärna orsak: 
 
7 
Vet ej 
Det är svårt att fullt ut utveckla 
anpassningsförmågan i klassrummet, de 
flesta uppgifter som handlar om anpassning 
är ju konstlade. Eleverna skulle behöva fler 
skriv-och talövningar i ”skarpt läge”. 
 
 
 

7 
Vi skriver många olika uppgifter där man 
använder olika ”fint” språk, rikssvenska 
och talespråk.  
 
8 
Vi gick igenom det när vi arbetade med 
insändare. 
 
9 
Vi har fått skriva olika sorters texter där 
olika sorters språk ska användas. 
 
10 
Vet inte. 
 
Om nej eller vet ej, ange gärna orsak: 
 
3 
---- 
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Lärare 
3. Ges eleverna förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att urskilja 
språkliga strukturer och följa 
språkliga normer? 

 
Om ja, exemplifiera gärna: 
1 
Jag brukar rätta deras texter avseende språket 
 
2 
T ex ge dem olika texter och tillsammans se 
hur dessa är uppbyggda. Ex: Sagan med dess 
ingredienser + början, mitt och slut. 
 
3 
Analys av olika texter: kända författares, 
kompisars, egna, 
 
4 
Här känner jag mig osäkrare, vi tittar på 
nordiska språken, talspråket. Vi kommer 
också att jobba med olika texters innehåll 
utifrån samma rubrik för att se var skillnaden 
ligger i språkets utformning, tänkt mig gamla 
NP. 
 
6 
Detta sker sällan vid konkreta gemensamma 
genomgångar, då elevernas förmåga att se 
språkliga strukturer och greppa språkliga 
normer, skiljer sig väsentligt åt. Jag försöker 
utgå från elevernas egna texter, i samtal och 
diskussion kring dessa saker. 
 
7 
Språkriktighetsövningar.  
 
8 
Varje text de skriver får de feedback på 
 
Om nej eller vet ej, ange gärna orsak: 
5 
Det är alldeles för svårt att lära sig svenska. 
 

Elev 
3. Får du förutsättningar att utveckla din 

förmåga att urskilja språkliga 
strukturer och följa språkliga normer? 

 
Om ja, exemplifiera gärna: 
 
1 
 
------ 
 
2 
Vi jobbar med olika texter. 
 
4 
Om du menar att se skillnaden på olika typer 
av texter. 
 
5 
-------- 
 
 
Om nej eller vet ej, ange gärna orsak: 
 
3 
-------- 
 
6 
---------- 
 
10 
------------- 
 
7 
Vet ej. Jag förstår inte riktigt frågan. 
 
8 
Vet ej. Ingen aning. 
 
9 
Vet ej. 
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Lärare 

4. Ges eleverna förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att leda ett 
samtal, argumentera och sammanfatta 
det som sägs?  

 
Om ja, exemplifiera gärna: 
2 
T ex genom att låta dem leda klassråd och 
andra diskussioner 
 
3 
T ex ämnesövergripande arbeten, ta ”låtsad” 
ställning till en fråga, argumentera för resp. 
emot. 
 
4 
Vi har gruppsamtal kring olika frågor utifrån 
något som de läst i hela klassen, där det är en 
öppen diskussion och man kan spinna vidare 
med nya följdfrågor och argument. Kommer 
att jobba mer med den argumenterande sidan, 
men vt år 7 lägger jag ner mest krut på 
läsförståelse och se om man kan höja nivån 
något genom mycket läsande och många 
olika typer av förhör. 
 
6 
Har inte arbetat med just det så strukturerat 
med sexorna ännu. Det ingår dock i min 
planering att dessa saker är något som 
naturligt kan övas på genom exempelvis 
klassråd o liknande. Jag ser det som viktigt 
att dessa förmågor övas och utvecklas i 
naturliga situationer, och inte konstlade 
samtal just för att fokusera på dessa 
färdigheter. 
 
Generellt anser jag att kunskaper och 
färdigheter utvecklas bäst, när eleven inte 
riktigt märker att hon/han faktiskt övar på en 
specifik sak. Det är ofta så att jag  har ett mål 
för en elev en viss lektion eller vecka, och 
handleder den eleven med syftet att hon/han 
just ska utvecklas mot det uppsatta målet. 
Dock inte alltid så att jag förmedlar det målet 
till eleven i förväg, utan kan istället prata om 
det efter det att målet är uppnått. Då ges 

Elev  
4. Får du förutsättningar att utveckla 

din förmåga att leda ett samtal, 
argumentera och sammanfatta det 
som sägs?  

 
Om ja, exemplifiera gärna: 
7 
Vi har haft muntliga prov/uppgifter. 
 
8 
Vi redovisar muntligt ibland och vår lärare 
ger oss kritik. 
 
Om nej eller vet ej, ange gärna orsak: 
 
1 
Den enda gången vi har haft samtal eller 
argumenterat var på nationella provet. 
 
2 
Vi har jobbat väldigt lite muntligt. Den ända 
gången jag sammanfattat är på nationella 
provet. 
 
3 
Vi har bara gjort det på nationella provet. 
 
4 
Vi har inte jobbat särskilt mycket muntligt. 
 
5 
Nej, jag tycker inte vi gör så mycket 
muntligt. 
 
10 
Vi får ingen chans att göra det. 
 
9 
Vi har inte haft en sådan uppgift. 
 
6 
Vet ej 
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eleven tillfälle att reflektera hur hon/han har 
lärt sig, och hur det skulle kunna göras på ett 
annat sätt. 
 
8 
Ja, med viss tvekan. I vissa klasser är det så 
mycket stök att det är svårt att genomföra 
muntliga övningar, eftersom det är så många 
som inte gör vad de ska och många som 
tycker att det är jobbigt att tala inför andra. 
Men jag genomför muntliga övningar och 
presentationer i alla klasser 
 
 
 
Om nej eller vet ej, ange gärna orsak: 
5 
De har varit för lite tid i Sverige och har svårt 
med det svenska språket. De förstår knappt 
vad de läser. 
 
 
 
7 
Det planerade/kvalificerade samtalet tränar vi 
för lite på i skolan tycker jag. Kanske för att 
lärare har svårt att släppa ansvaret för samtal 
till eleverna och för att de har svårt att ta det 
när läraren som är samtalsauktoriteten och 
ledaren i klassrummet är närvarande. 
 
1 
Vet ej. Har inte haft dem tillräckligt länge. 
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Lärare 
5. Ges eleverna förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att planera 
och genomföra muntliga 
presentationer?  

 
Om ja, exemplifiera gärna: 
2 
Genom att förbereda o träna inför en 
presentation + genomgångna råd av lärare att 
t ex inte prata för fort, titta på publiken osv.  
 
Hjälp att bearbeta/förstå olika texter. 
 
Grundläggande förståelse grammatik, 
skillnader i tal och skrift. 
 
3 
Jag anser att alla texter bör ha (minst) en 
mottagare. Vissa texter/arbeten får eleverna 
redovisa för klassen, andra läser de upp för 
en/ett par kompisar. 
 
4 
Här är jag väl sämst. Ja, eleverna har haft en 
mycket kort muntlig presentation under 
hösten, men ibland tycker jag att det tar så 
mycket tid. Hade en presentation för några år 
sedan om ”Tio sätt att döda en varg”. Kanske 
inte så smart i dagens vargdebatt, där 
eleverna fick fakta om vargens liv och 
därefter skulle utveckla sina egna idéer. Men 
jag fick överlag ganska bra redovisningar där 
eleverna inte bara lärt sig utantill eller läste 
mer eller mindre innantill.  
Jag planerar något muntligt kring teatern som 
de ska se på Rojteatern i april. Har inte 
funderat ut upplägget ännu. 
 
6 
Inte heller detta gjort så mycket med sexorna 
ännu, men ingår i planeringen. Det är viktigt 
att eleven får växa in i sin roll som en talare. 
Gör man på fel sätt, och tvingar in eleven i 
något som känns fruktansvärt obekvämt, tror 
jag det är något som kan förstöra mycket. Att 
ha respekt och förståelse för elevens rädslor 
och oro är viktigt, samtidigt som man 
självklart också stegvis ska få eleven att 
övervinna dessa rädsla. 

Elev 
5. Får du förutsättningar att utveckla din 

förmåga att planera och genomföra 
muntliga presentationer?  

 
Om ja, exemplifiera gärna: 
 
1 
----- 
 
3 
-------- 
 
4 
Vi har inte jobbat med det än men vi ska 
börja med det nu. 
 
5 
--------- 
 
6 
----------- 
 
7 
Till exempel nationella i svenskan. 
 
8 
Muntliga redovisningar. 
 
10 
Ja det får vi. 
 
Om nej eller vet ej, ange gärna orsak: 
 
2 
Ingen har någonsin lärt och tipsat om hur 
man lägger upp en presentation. 
 
9 
Vi har inte haft en sådan uppgift. 
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Muntliga presentationer behöver inte alltid 
ske inför klassen, utan kan även ske inför en 
mindre kompisgrupp, eller t o m bara inför 
en kamera. Det är också viktigt att eleven får 
prata om något hon/han känner sig 
kompetent i, om det gäller att öva på sin 
förmåga att planera och genomföra 
presentationer. Det är också viktigt att eleven 
inte behöver utveckla allt samtidigt, utan 
man kan fokusera på exempelvis struktur en 
gång, och kroppsspråk en annan gång. 
 
7 
Om inte annat så ordentligt inför 
ämnesprov/nationella prov. 
 
8 
Ja, vi har arbetat med muntlig presentation av 
valfritt ämne. Och muntlig presentation av 
egenhändigt tillverkad annons t ex. 
 
 
Om nej eller vet ej, ange gärna orsak: 
5 
Har svårt att prata svenska, dåligt ordförråd. 
Måste få hjälp med planering. Svårt med att 
planera och ha framförhållning. 
 
1 
Vet ej. Har inte haft dem tillräckligt länge. 
 
 
 
 
 
 
Lärare  

6. Ges eleverna förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att planera och 
genomföra muntliga presentationer 
med stöd av hjälpmedel inklusive 
digitala verktyg?  

 
Om ja, exemplifiera gärna: 
2 
Ja, eleverna arbetar på dator (datasalen) om 
projekt i religion. 
 
Presentation via powerpoint har jag ej gått 

Elev 
6. Får du förutsättningar att utveckla 

din förmåga att planera och 
genomföra muntliga 
presentationer med stöd av 
hjälpmedel inklusive digitala 
verktyg?  

 
Om ja, exemplifiera gärna: 
 
1 
----- 
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igenom men ska göra detta. 
 
3 
Till viss del. Mindre än jag skulle önska, 
beroende på knapphändiga tillgångar på 
skolan. 
 
6 
Jag använder mig mycket av detta, mycket 
för att det också ger eleverna en trygghet 
under presentationen, att publiken har sin 
uppmärksamhet riktad på ngt annat än den 
som talar. Vi pratar om hur man kan använda 
dessa verktyg som stöd i presentationen, och 
vi använder datorer mycket på lektionstid, 
för att eleverna ska få stora möjligheter att 
lära sig de digitala verktygen. 
 
7 
Se svar på fråga 5. 
 
8 
I viss mån, men mycket av arbetet med 
datorer sker i hemmen. 
 
 
Om nej eller vet ej, ange gärna orsak: 
4 
Helklassundervisning med få hjälpmedel, det 
förutsätter eget arbete utanför skolan, som 
jag inte är så pigg på, vill ha koll på vad 
eleverna gör och inte bara hämtar färdigt 
material. I början på sjuan fick eleverna 
skriva en dikt som de fotade till på bilden 
och därefter läste upp i klassrummet. För 
några år sedan fick eleverna filma var sin del 
i ett kapitel i en bok som de läste, som 
redovisning. Detta förutsätter klasser, där det 
inte finns elever som hittar på annat och 
förstör för sin grupp.  
En lärare som jobbat i 25 år, som jag, 
behöver fortbildning i de nya medierna. Jag 
har gått en kurs i moviemaker, men behöver 
mer. Det är inte något som arbetsgivaren ska 
ta för givet att vi ska göra på vår fritid, för 
det finns inte idag någon möjlighet att hinna 
med att fortbilda sig inom de 45,5 timmar 
arbetstid per vecka. 
 
5 

3 
------- 
 
6 
Smartboard 
 
7 
Vi hade nationella prov där vi fick träna på 
allt det här. 
 
8 
------------- 
 
Om nej eller vet ej, ange gärna orsak: 
 
2 
Precis som på fråga 6. 
 
4 
Vi har inte haft muntliga presentationer men 
vi ska börja nu så jag vet inte vilka 
hjälpmedel vi kommer att få. 
 
5 
Jag kommer inte på något bra exempel, 
tyvärr. 
 
9 
Eftersom vi inte har haft en sådan uppgift. 
 
10 
Vi får inte det 
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Vi har inte kommit så långt med det svenska 
språket. De tycker det är svårt att hitta på 
nätet. Har inte så stor erfarenhet. Vi borde ha 
fler datorer så de fick hjälp att hitta på nätet. 
 
1 
Vet ej. Har inte haft dem tillräckligt länge. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lärare 

7. Ges eleverna förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att förstå 
betygskriterierna och planera 
studier och resultat med hänsyn 
till föreskrivna följande moment:  

 
• samtala  
• diskutera  
• argumentera 
• ställa frågor och följdfrågor för att 

föra samtalet framåt 
• förbereda och genomföra muntliga 

redogörelser med fungerande 
strukturer och innehåll 

• förbereda och genomföra muntliga 
redogörelser med anpassning till 
syfte, mottagare och sammanhang? 

 
 
Om ja, exemplifiera gärna: 
2 
Genom att gå igenom ovan nämnda punkter 
(Min kommentar: min lista på möjliga 
aktiviteter) på både abstrakt o konkret nivå. 
 
3 
PÅ ganska grundläggande nivå, eftersom det 
i mitt fall handlar om sv-undervisning i åk 3-
5. 
 
4 
Exempel enligt vad jag tidigare har skrivit. 
Jag har nu utgått från år 7, vad jag gör idag. 

Elev 
7. Får du förutsättningar att utveckla din 

förmåga att förstå betygskriterierna 
och planera studier och resultat med 
hänsyn till följande obligatoriska 
moment:  

 
• samtala  
• diskutera  
• argumentera 
• ställa frågor och följdfrågor för att 

föra samtalet framåt 
• förbereda och genomföra muntliga 

redogörelser med fungerande 
strukturer och innehåll 

• förbereda och genomföra muntliga 
redogörelser med anpassning till 
syfte, mottagare och sammanhang? 

 
Om ja, exemplifiera gärna: 
 
3 
Vi får en läroplan som vi kan kolla på. 
 
7 
Vi får oftast en arbetsplan eller kriterier till 
uppgifter vi har som visar hur vi ska och vad 
vi ska uppnå. 
 
10 
------------ 
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Bara lite vad jag har gjort tidigare år. 
 
6 
Mycket av detta kan man öva på även i 
engelskan, vilket gör att det ges fler tillfällen 
att öva på dessa förmågor. Vi har ännu inte 
haft dessa saken inkluderade i 
arbetsområdena, utan har mycket fokuserat 
på det skriftliga. När vi inkluderar det 
muntliga mer i arbetsområdena, kommer 
givetvis eleverna att få arbeta för att förstå 
kunskapskraven, och reflektera kring sitt eget 
lärande. Så eleverna kan jobba på att 
utveckla sin förmåga i detta, i båda ämnena, 
men att man då självklart klargör vilka 
kunskapskrav som gäller för respektive 
ämne. 
 
 
Om nej eller vet ej, ange gärna orsak: 
 
5 
Nej, vi pratar aldrig om betygskriterier 
eftersom eleverna inte får betyg hos oss utan 
kanske, ev när de kommer ut i en klass. 
8 
Jag har inte hunnit få med det i tillräcklig 
utsträckning i den niondeklass jag har. Satsar 
på att försöka reparera det med de åttor som 
jag har. 
 
 
1 
Vet ej 
Har inte haft dem tillräckligt länge 
 
7 
Vet ej 
De elever som jag har i svenska åk 9 går alla 
på gymnasiets 
individuella/introduktionsprogram. De är i 
olika åldrar, har olika kön och 
socioekonomisk samt etnisk bakgrund men 
de har en sak gemensam – de har inte lyckats 
i skolan! De har alla samma historia om hur 
de kom efter med läsningen och skrivandet 
redan i lågstadiet, hur allt i skolan blev 
obegripligt och tråkigt, rent av hopplöst, och 
därför valde de att bråka och/eller skolka. De 
har enligt egen utsago inte fått tillräcklig 

Om nej eller vet ej, ange gärna orsak: 
 
1 
----- 
 
2 
------- 
 
4 
Både ja och nej. 
 
5 
Vet ej 
 
6 
Vet ej 
 
9 
Vet ej. Vi har inte haft alla dessa momenten. 
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hjälp att förstå vad de ska kunna och vad som 
krävs för att lyckas så jag lutar åt att svaret 
kanske är nej, snarare än vet ej. Nej, jag tror 
inte att alla elever får hjälp att, utifrån sina 
förutsättningar (som ibland är små och 
dåliga), utveckla förmågan att förstå 
betygskriterierna och att planera sina studier 
utifrån dem. 
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Bilaga 4 Ett exempel på implementering  

 
Läroplanen föreskriver ordförståelse i undervisningen: 
Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och 
begrepps nyanser och värdeladdning.16 
 
I detta avsnitt vill jag bidra med ett exempel på korpuslingvistik. Att förklara hur ord kan vara 
nästan synonymer och presentera statistiska metoder för att hitta relaterade ord och därmed 
stärka den verbala språkliga förmågan hos eleverna kräver ett förarbete.  
 
Mitt främsta lingvistiska intresseområde är det talade språket. Jag satsar mycket tid och tankar 
på att förstå hur det går till att lära sig tala. I min nuvarande pedagogiska gärning handlar det 
om det svenska språket i första hand. Med den bakgrunden faller sig naturligt för mig att i 
mitt dagliga arbete bearbeta frågan: 
 
Är alla ord och uttryck syntaktiskt respektive semantiskt tillåtna, kan de vara tillfälligt 
tillåtna? 
 
Jag använder ofta en korpussajt17 som ger eleverna ett vidare perspektiv på ordens syntaktiska 
och semantiska riktighet. Jag menar att det funktionella i språket är viktigt att känna till. Till 
det behöver eleven kunskap om svenskans satslära och dess regler. Dessutom behövs det 
tillgång till så många betydelsesystem som möjligt gällande enskilda ord och uttryck, talesätt 
och andra fraser. 
 
Om jag väljer att presentera exempelvis verbet prata och dess nästan synonymer tala och 
snacka kan jag söka dessa ord i en korpussajt och i SAOL18.  
 
Verbet prata har många synonymer19 på flera stilnivåer och därför intressant: föra ett samtal, 
tala, resonera, orda, orera, snacka, språka, samtala, samspråka, diskutera, dividera, 
kommunicera, pladdra, hålla låda, babbla, gaffla, snattra, tjattra, bubbla, blaja, gagga, yra, 
svamla, skvallra, sladdra. 
 
I min roll som lärare kan jag visa eleverna hur de söker ordbokens20 definition, till exempel: 
 
Prata 
Som verb: -de  
 
Tala 
Som verb: talade äv åld. talte. Talat äv åld. Talt talad n, talat, pres. talar  
 
Snacka 

                                                
16 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/svenska 
 
17 http://spraakbanken.gu.se/korp/ 
 
18 http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista 
 
19 http://www.synonymer.se/?query=tala 
 
20 http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista 
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Som verb: -de. Vard. prata  
 
Våra styrdokument21 föreskriver att undervisningen i svenska ska ge eleven olika strategier 
för att underlätta språkutvecklingen. Undervisningen ska ge träning i att tala, läsa, skriva och 
höra. Personligen satsar jag mycket energi på att planera olika strategier och kontexter som 
ger eleven verktyg för att träna sig i att tala. I detta ingår ordkunskap där varje ords 
betydelsesystem ingår i komplicerade, svåråtkomliga vedertagna diskurser. Varje ord 
produceras och reproduceras och bara finns där och vi måste förhålla oss till dem. Till det 
behövs metakunskap som gör att vi accepterar ordets dynamiska progression i takt med de 
samhälleliga förändringarna. 
 
Mina erfarenheter som lärare säger att inlärningen är en högst personlig och individuell 
process både när det gäller mängden och kvaliteten. Även tidsperspektivet av hur fort en elev 
lär sig är personligt och varierar hos en och samma individ. Mitt mål som lärare är att höja 
medvetenheten hos mina elever genom att visa variationen i språket och genom att hålla ett 
öppet sinne eftersom vi inte kan påstå att en ordsamling kan vara fullständigt representativ 
och att språkbruket är statiskt. Elever i de högre årskurserna och på gymnasiet kan 
introduceras till djupare förståelse av språkets komponenter.  
 
Vi kan visa på flera kollokationer22 med både syntaktiska och semantiska förekomster. Vi kan 
tillsammans med eleverna undersöka orden i flera korpusar23 som är samlade i sajten 
Språkbanken 24 . Information om grammatiska, semantiska, diskursiva och prosodiska 
strukturer måste ingå i undervisningen för att eleverna ska kunna upptäcka nya ordkontexter 
och nya sätt att använda orden på. 
 
Vi behöver inte vara experter på området korpuslingvistik för att inkludera den i vår 
undervisning och på ett lättillgängligt och enkelt sätt visa dess användningsområden och dess 
outtömliga möjligheter. Exemplen i korpusarna är baserade på individuella uttalanden och 
varje individ representerar en egen livsvärld med egna internaliserade kognitiva uppfattningar 
om språket. Detta kan vara en inspirationskälla för våra elever att på ett medvetet sätt nå en, 
bland annat, verbal språklig utveckling. 
 
Ibland kan nya ord verka konstiga för elever men det är skolans jobb att förklara och göra 
orden spännande. Det är inte alltid försöken faller i god jord men att försöka lönar sig. Att 
förklara förekomster av kollokationer i korpusar kan bli en rolig lektion.  
 
Mina tre sökexempel i SAOL kan se ut så här i en sökning i språkbanken25: 
 
Prata 
Prata förekommer i 68 korpusar26, 814 573 937 token27, antal träffar 65 255. 
                                                
21  SKOLFS 2009:22 och Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som andraspråk, 2011. Skolverket. 
 
22 Kollokationer är uttryck där ordfrekvenser, två eller flera ord, ofta förekommer i samma kontext och utgör en lexikal enhet. Vissa ord i 
uttrycket är funktionsord, dessa har en försvagad betydelse och är beroende av samtidens semantiska fält, ord med semantisk likhet eller ord 
med samförekomst. I uttrycket begå självmord till exempel har substantivet självmord en bärande betydelse medan verbet begå har en 
mindre viktig roll och skulle kunna bytas ut mot ett annat verb, vilket också händer. 
 
23 Till exempel Korp och Projekt Runeberg. 
 
24 Språkbanken 
 
25 http://spraakbanken.gu.se/korp/ 
 
26  Korpus - en stor samling texter eller transkriptioner av talspråk och ett verktyg vid språkforskning. 
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1. Det absolut viktigaste nu är att prata om dessa frågor, att bryta isen 
2. Vår lycka var att vi var två, att vi kunde prata med varandra 
3. Här kan vi prata om drygt. 

Ordet prata förekommer i flera uttryck: 
Prata strunt förekommer i 68 korpusar, 814 573 937 token, antal träffar 92. 

1. Ringa morsan och prata strunt 

Prata på förekommer i 68 korpusar, 814 573 937 token, antal träffar 641. 
Prata på förekommer i olika betydelsesystem 

1.    Jag hatar alla puckon som bara sätter sig och förväntar att man ska prata på 
2. I alla fall så har de gjort en annan operation så nu kommer han inte kunna prata på 

tre veckor  

Pratar i nattmössan förekommer i 68 korpusar, 814 573 937 token, antal träffar 86. 
1.   ...och hur de pratar i nattmössan ibland. 
2.    Han pratade massor, mest i nattmössan. 

 
Tala 
Tala förekommer i 68 korpusar, 814 573 937 token, antal träffar 85 181. 

1.    Får man tala öppet om det? 
2.    Men fick vi tala om detta? 
3. För att inte tala om summan unga kvinnor spenderar på sitt utseende. 

Ordet tala förekommer i flera uttryck 
Tala för mig själv förekommer i 68 korpusar, 814 573 937 token, antal träffar 113. 

1.    Jag kan endast tala för mig själv. 
 

Tala med kluven tunga förekommer i 68 korpusar, 814 573 937 token, antal träffar 132. 
1. Det handlar om att man inte uppskattar folk som talar med kluven tunga, som säger 

en sak och gör en helt annan 
 

Tala till punkt förekommer i 68 korpusar, 814 573 937 token, antal träffar 268. 
1.    Andra bloggar om barn, syl i vädret, oavbrutet, tala till punkt 
2.    Sociala medier ger oss en möjlighet att tala till punkt 

 
 
Snacka 
Snacka förekommer i 68 korpusar, 814 573 937 token, antal träffar 12 574. 

1.    Bästa Matilda var förbi en sväng så vi kunde snacka lite 
2.    Snacka om sammanträffande 
3.    Gå och bara snacka en massa skit, låter inte det underbart? 
4. Känner du dig nere så sätt på en rolig film eller ring en vän och snacka av dig 
5. Ha ha snacka om att man är mätt 

Ordet snacka förekommer i få uttryck/kollokationer 
Snacka sig till förekommer i 68 korpusar, 814 573 937 token, antal träffar 9. 

                                                                                                                                                   
 
27 Token - Antal förekomster av det sökta i texterna. 
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1. Höga betyg är något som man kan snacka sig till och eftermiddagarna tillbringar de i 

köpcentret 

Verben prata, tala och snacka förekommer i flera semantiska kollokationer där ett ords 
betydelse hör ihop med ett annat ords betydelse. I en korpus kan vi hitta flera förekomster av 
samma betydelse för var och ett av dessa ord i tillräcklig frekvens för att bestämma ordets 
semantiska fält. I SAOL ser vi endast de grammatiska strukturer och i viss mån ordets 
definition. En sådan distinktion är inte svår att presentera för elever för att öka deras 
medvetenhet om hur de använder orden bland annat verbalt. 
 
Vi kan också lära ut att identifiera och analysera ordens semantik med hjälp av kontexten 
eftersom den tekniska utvecklingen förser oss med enorma ord- och textsamlingar. Eleverna 
lär sig att skilja på lexikala och semantiska mönster. Idag är det inte så svårt att göra 
semantiska analyser i och med att vi har tillgång till snabb information via datorn där vi kan 
bestämma signifikanta samband genom statistiska kalkyler. 
 
Ett sådant arbetssätt visar också att fria kombinationer är tillåtna eller åtminstone inte 
förbjudna. Som jag har förstått går det inte att förbjuda ordkombinationer i dag med tanke på 
människors möjligheter att publicera egna texter bland annat via nätbaserade medier. En 
annan faktor är att befolkningsstrukturen har förändrats och nu består av många invånare med 
ett annat modersmål än svenska. Detta inverkar på ordens semantiska konstruktion, en viktig 
aspekt att diskutera med elever. Då förstår de att den språkliga variationen är stor och att de 
får använda den egna kreativiteten i sin personliga språkutveckling. 
 
 
 
 


