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Sammandrag
Uppsatsen är en kvalitativ studie och har till syfte att lyfta fram lärares och elevers uppfattningar om 

och erfarenheter av muntlig framställning i undervisningen. Vilken plats upplever lärare och elever 

att momentet tala har i undervisningen? Hur och när får eleverna respons? Hur förbereds och 

genomförs det nationella provets muntliga del och hur upplever eleverna delprovet? 

      Uppsatsen är baserad på sex intervjuer: två lärarintervjuer och fyra intervjuer med elever som 

går sista året i grundskolan. I analysen av intervjuerna följer jag en modell av Trost (2010).

      Undersökningens resultat visar att undervisningen i det muntliga skiljer sig åt i de två olika 

klassrummen. Lärarna lägger tyngdpunkt på olika områden. Eleverna upplever, till skillnad mot 

lärarna, att talets plats är underordnat de övriga momenten och de upplever att deras muntliga 

prestationer inte påverkar betyget i samma utsträckning som till exempel prestationer vid 

skrivuppgifter gör. Den respons som ges till eleverna är uppskattad. Båda klasserna förbereds på 

något sätt inför delprovet, även om eleverna inte alltid uppfattar det som förberedelser. Provet i sig 

genomförs på olika sätt i lärarnas undervisningsgrupper. Eleverna upplever unisont att provet inte 

utgör en särskilt viktig eller avgörande del för betyget. 

      En slutsats som dras är att det finns ett behov av tydlig kommunikation om vad som ingår i 

momentet tala. En klassrumsdialog om talets plats, strävansmålen och vad som krävs och bedöms 

skulle kunna bidra till en ökad medvetenhet och göra momentet mer tydligt för både lärare och 

elever. 

Nyckelord: muntlig framställning, nationella provet, tala, kvalitativa intervjuer.
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1 Inledning
I klassrummet sker muntlig kommunikation i olika former och eleverna får möjlighet att använda 

sitt språk i olika sammanhang. Att kunna samtala, diskutera, lyssna och återkoppla, framföra sin 

åsikt och kunna hålla ett förberett tal, ja det är mycket som eleverna ska lära sig i 

svenskundervisningen. 

     Det samhälle vi lever i idag är väldigt talinriktat och det är många som har språket, eller om man 

så vill, samtalet, som sitt främsta arbetsredskap (Adelswärd 1995:109). Det är med språkets hjälp vi 

får grepp om verkligheten och ett av undervisningens syften är därför att utveckla elevernas språk. 

Språket är grundläggande och ett viktigt redskap i en kommunikativ situation, vilket innebär att det 

har stor betydelse i en lärosituation (Olsson Jers 2010:49).

     Som svensklärare inser jag betydelsen av momentet tala i undervisningen samtidigt som jag tror 

att det ibland kan komma i skymundan av skrivdelen som det ofta läggs större fokus på. Skrivandet 

upplevs mer konkret att arbeta med än det muntliga. Skrivandet har jämfört med samtal den 

uppenbara fördelen att alla kan formulera sina tankar och åsikter på en och samma gång. Precis som 

Palmér (1999) tar upp så ger inte helklassamtalet heller de bästa möjligheterna till språkutveckling 

för var och en av eleverna och tillfällena att få sitta och samtala i en mindre grupp är sällsynta trots 

att man vet att det ger mer för den enskilda eleven. Det kan också upplevas som svårt att förmedla 

vad man vill att eleven ska arbeta med för att utvecklas och förbättras inom momentet tala. 

     Lärarens syn på muntlig framställning spelar en avgörande roll i undervisningen anser jag. 

Tycker man att det är viktigt att kunna tala, samtala och diskutera så förmedlar man sannolikt den 

uppfattningen till eleverna. Kanske bekräftar vissa lärare istället elevers uttalande som ”men jag kan 

ju redan prata” genom att inte lägga något större fokus på muntlig framställning i sin undervisning, 

vilket säkerligen får konsekvenser.

      I uppsatsen använder jag omväxlande uttrycken momentet tala och muntlig framställning när jag 

syftar på det arbete som sker i undervisningen där muntlig språkutveckling är målet.

1.1 Syfte och frågeställning
Uppsatsens huvudsakliga syfte är att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur lärare och elever 

upplever undervisningen i muntlig framställning sista året i grundskolan. I min studie undersöker 

jag hur lärarna upplever bedömningen av det muntliga, hur och när de ger respons och hur den 

upplevs av eleverna. Jag kommer att undersöka om och hur lärare förbereder sina elever på den 

muntliga delen i nationella provet och höra hur de planerar att genomföra delprovet. Eleverna  får 

berätta hur de upplever förberedelserna och provtillfället samt hur de ser på det muntliga delprovet.

4



För att uppfylla syftet utgår jag från fem övergripande punkter :

• Hur ser arbetet ut med muntlig framställning i undervisningen och hur är fördelningen 

mellan samtal och förberedda tal?

• Vilken plats har muntlig framställning i undervisningen? 

• Hur och när ges respons till eleverna och hur upplevs den av eleverna?

• Hur upplever lärarna bedömningen av det muntliga?

• Hur förbereds och organiseras den muntliga delen i nationella provet och hur upplever 

eleverna delprovet?

Uppsatsens disposition är organiserad enligt följande: Först kommer ett bakgrundskapitel där jag tar 

upp tidigare forskning, vad styrdokumenten säger, talets plats i undervisningen och respons och 

bedömning. På det följer ett metodavsnitt där jag bland annat redogör för urval och genomförande. 

Resultatdelen inleds med intervjureferat och efter det kommer jämförelser och slutsatser. Den 

avslutande delen av uppsatsen innefattar en sammanfattning och en avslutande diskussion. 

2 Bakgrund
Detta kapitel börjar med att jag i 2.1 tar upp vad kursplanen säger om momentet tala, vilka 

strävansmålen är och hur bedömningen ser ut. I 2.2 presenteras nationella provets muntliga del.  I 

2.3 redogör jag för vad tidigare forskning har kommit fram till om muntlig framställning i 

undervisningen. Avsnitt 2.3.1 tar upp de former av tal som förekommer i undervisningen och som 

bedömningen i huvudsak grundar sig på, samtal och förberedda tal. 2.3.2 tar upp talets plats i 

undervisningen och avslutningsvis skriver jag om respons och bedömning.

2.1 Lpo 94 och kursplanen i svenska
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet förkortas Lpo 94. 

I den finns stöd för att undervisningen ska fokusera på de muntliga färdigheterna. Det finns två 

sorters mål i läroplanen, mål att sträva mot och mål att uppnå. Undervisningen ska baseras på det 

första medan mål att uppnå ska ses som en beskrivning av den lägsta nivån för betyget Godkänt.

I Skolverkets kursplan (2001:96)  står det att svenskämnet har huvudansvaret för att eleverna 

upplever ökad säkerhet att använda språket uttrycksfullt och tydligt i tal. Skolan ska genom 

svenskämnet sträva efter att eleven ” utvecklar en språklig säkerhet i tal [...].” Skolan ska även 

sträva efter att eleven ”utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor 
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[…]” (Skolverket 2001:97).

     Bedömningen i ämnet svenska handlar bland annat om att se hur långt eleven har kommit i sin 

språkliga utveckling. Läraren ska delvis kunna bedöma elevens förmåga att "nyanserat och 

preciserat uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper och idéer med olika språkliga medel och med 

den precision och variation som situationen kräver [...]" (Skolverket 2001:100). Även elevens 

skicklighet i att kunna uttrycka sig och kunna förhålla sig till vad andra uttryckt i tal och skrift ska 

bedömas. 

     De mål som eleven ska ha uppnått när han/hon avslutar grundskolan visar nivån för att nå 

betyget Godkänt i ämnet, och därutöver finns kriterier för betyget Väl godkänt och Mycket väl 

godkänt. Slutbetyget grundar sig på den kunskap eleven uppvisar vid nionde skolårets slut i alla fyra 

moment; tala, läsa, skriva och lyssna som följaktligen ligger till grund för ett samlat betyg.

     För att nå betyget Godkänt bör man, för den muntliga delen, ”kunna delta i samtal och 

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

För Väl godkänt krävs ett medvetet arbete för att göra det talade språket mer ”uttrycksfullt, korrekt 

och tydligt”. Eleven ska nu kunna argumentera för den egna åsikten och kunna ställa frågor som rör 

ämnet. För det högsta betyget krävs förutom det ovan sagda att eleven visar förmåga att uttrycka sig 

”säkert, välformulerat och med tydligt sammanhang” (Skolverket 2001:101). 

     

2.2 Det nationella provets muntliga delprov
Sedan införandet av Lpo 94 har elevers muntliga kompetens prövats i det nationella provet. I år 9 

har det nationella provet i svenska tre delar. Delprov A – att läsa och förstå. Delprov B – Muntligt 

delprov samt delprov C – Skriftligt delprov.  Delprov A och C görs på bestämd tid för alla elever i 

hela Sverige medan delprov B kan påbörjas så snart lärarinformationen och CD:n med inlästa texter 

finns tillgängliga på skolan. 

     En grupp vid Institutionen för nordiska språk på Uppsala universitet utarbetar på uppdrag av 

Skolverket de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. 

     Det muntliga delprovet är uppdelat så att eleverna lyssnar på kortare inspelade textavsnitt som de 

diskuterar i par och sedan redovisar för en större grupp. Man ska visa att man förstår textinnehållet, 

kunna resonera om till exempel vilka personer textutdraget handlar om, vilken miljö och vad för 

slags situation det är etc. Det viktiga är inte att kunna placera texten i ”rätt sammanhang” utan 

snarare att göra rimliga tolkningar och kunna argumentera för dessa.

     Bedömningen av de muntliga uppgifterna baseras på två led: parsamtal och presentation inför 

gruppen. Det finns en bedömningsmatris som stöd för läraren. Samtalet och presentationen ska 
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bedömas som en helhet där både innehåll och form beaktas. Lärarinformationen tar även upp att 

man kan använda sig av medbedömning vilket betyder att två eller tre lärare besöker varandras 

lektioner (Skolverket 2010).  Resultatet på de nationella proven är en del av lärarens bedömning 

inför slutbetyget.

2.3 Forskningsbakgrund
Det finns inte så mycket forskning om muntlig framställning i svenskundervisningen men några 

studier har gjorts, främst på gymnasiet. Jag har valt att dela in den forskning jag presenterar i tre 

delar: samtal och förberedda tal, talets plats i undervisningen samt respons och bedömning.

2.3.1 Samtal och förberedda tal       
Samtalet är en grundläggande form för mänskligt samspel. Vid samtal måste minst två personer 

delta och vara inställda på samarbete. Samtalets grundidé är att turas om när man talar och på så vis 

bidra till samtalets vidareutveckling. Att samtala betyder just, att tala samman och är mindre 

formellt än talet. Det är i allmänhet mindre förberett, mindre strukturerat och planerat än ett tal. Det 

ställs inte heller samma krav på språk och framförande som när man håller ett förberett tal (Mehrens 

1995:52). Samtalet styrs av två eller flera som alla har lika rätt till ordet. 

     Skolan är ofta den plats där en person får möjlighet att utveckla och fördjupa sin kommunikativa 

säkerhet som talare. Klassrumssamtal brukar inom forskningen räknas till institutionella samtal, det 

vill säga samtal som förs inom verksamhet för samhälleliga institutioner (Palmér 2008a:22). Det 

finns både symmetriska och asymmetriska samtal vilket Garme och Thelander (1989:7) tar upp i sin 

rapport. Det asymmetriska samtalet kan vara mellan till exempel en vuxen och ett barn. Den vuxne 

har vid ett sådant samtal ett större ansvar för att samtalet hålls igång vilket kan göras genom en rad 

olika strategier. I grundskolans senare del strävar man ofta efter det symmetriska samtalet, samtalet 

mellan jämlikar, vilket betyder att i princip alla är lika ansvariga för samtalet. Ofta tar någon 

deltagare ledningen, kanske läraren, men ett lyckat samtal bygger på att alla deltar, är lyhörda och 

visar respekt. I en studie gjord av Dysthe (1996:232) visar det sig att autentiska och öppna frågor är 

ett viktigt redskap för att få eleverna engagerade i undervisningssamtalen. Autentiska muntliga 

uppgifter betonar att eleverna är viktiga medspelare i undervisningen och att inlärningen är en aktiv 

process. 

     Strömquist (1996) framhåller att det förberedda talet bör övas systematiskt i undervisningen. Det 

traditionella talet kräver noggrann förberedelse och ställer ofta en ensam talare i centrum. I 
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undervisningen är det dock inte omöjligt med ett par eller flera som turas om att presentera en 

fördjupning av ett ämne. Palmér (2010:98) skriver i sin bok Muntligt i klassrummet att elever 

behöver mycket träning i förberett tal för att utveckla säkerhet i den muntliga fria monologen. När 

vi håller ett tal har vi har inte samma samtalsstöd som i en dialog (Strömquist 2008:17). Vid ett tal 

har talaren ett företräde till ordet vilket inte sker i samtalet där alla har lika rätt till ordet. Enligt 

Palmér (2008a) kan det förberedda talet leda till en meningsskapande dialog om talaren 

uppmärksammas av lyssnaren och omvänt. 

2.3.2 Talets plats i undervisningen
Vad säger forskningen om talets plats i undervisningen? Är muntliga färdigheter något som 

bearbetas systematiskt i undervisningen? 1999 gjordes en intervjustudie av Anne Palmér om lärares 

och elevers syn på muntlig framställning i undervisningen och bedömning. Eftersom denna studie 

har många likheter med föreliggande undersökning redovisas den relativt utförligt. I studien 

framkom det bland annat att talet inte tränas systematiskt i undervisningen vilket anses vara en 

förutsättning för en positiv språkutveckling. Man behöver som Strömquist (1996) framhåller ge mer 

plats åt kunskap om talandets strategier och tekniker. Att det tar kortare tid att förbereda en muntlig 

presentation, vilket en lärare påtalar i en undersökning gjord av Brännström (2008:33), visar att 

arbetet med det muntliga inte är strukturerat och retoriskt förankrat. Olsson Jers (2005) framhåller i 

sin magisteruppsats, Mållös eller mål med mening att insikt i klassisk retorik och modern 

retorikforskning skulle ge både lärare och elever stöd i arbetet före, under och efter muntlig 

framställning. Haugsted (2008) pekar på resultat av en dansk undersökning av Beck & Gottlieb 

(2002) där det framgår att 55% av lärarna och 8% av eleverna och ansåg att de arbetade 

systematiskt med det muntliga. Lärares och elevers uppfattning i vilken utsträckning man arbetar 

systematiskt med det muntliga visade sig alltså skilja sig markant. 

      Resultatet av Palmérs (1999) intervjustudie visar att samtalsträning i olika former integrerades i 

helheten vilket gjorde att eleverna inte alltid uppfattar att de övar det muntliga. Förberedda tal lyftes 

upp vid enstaka tillfällen. På en av skolorna visade det sig att eleverna inte hade varit med om att ett 

enskilt muntligt framträdande bedömts av läraren i svenska. I undersökningen uttryckte två av fem 

intervjuade lärarna en vilja att öka talets plats i undervisningen. Samma studie visade också att 

talandet i helklass hade en starkare ställning på gymnasiets teoretiskt inriktade program än på de 

yrkesförberedande programmen. 

      För en god utveckling inom muntlig framställning förespråkar Dysthe (1996:221), professor i 

pedagogik, den dialogiska undervisningen som bygger på samspel mellan lärare och elever samt 

mellan elever. I det dialogiska klassrumssamtalet bygger eleverna vidare på sina tidigare responser. 
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Olsson Jers  (2010:26) skriver i sin avhandling att dialogen inte bygger på att det finns ett rätt svar 

på frågan utan att den ger utrymme för flera olika svar. Man använder ofta autentiska frågor vilket 

öppnar för elevernas egna inlägg. Läraren kan även bygga vidare på elevens respons i stället för att 

värdera det eleven sagt, vilket Palmér (2008a:23) kallar för uppföljningar.

      I en studie av Haugsted (2008:49) framkommer det att elever uppfattar att det finns två sorters 

samtal i undervisningen. De samtal man lär sig något av och de man inte lär sig något av. Till det 

sistnämnda hör samtal av personlig karaktär, som eleverna själva uppfattar som sidospår. Vad 

eleverna uppfattade som samtal de lärde sig något av kunde mer vara av karaktären monologiska 

samtal där läraren frågar och eleven svarar.

     Begreppet muntlighet för tankarna till muntlig framställning och det är oftast det lärarna tolkar 

att de ska bedöma. I sin avhandling visar Palmér (2008a) hur muntlig kommunikation behandlas i 

olika klassrum. I ett av dessa ses det förberedda talet som en färdighet som ska övas snarare än en 

språklig aktivitet som rymmer ett eget kunskapsinnehåll. När det gäller de förberedda talen i 

skolans svenskundervisning, menar Brännström (2008:29) att fokus i större utsträckning bör ligga 

på innehållet än på talaren själv, detta för att eleverna ska kunna komma vidare i sin utveckling som 

talare. Olsson Jers (2005) för ett liknande resonemang och framhåller att om man riktar fokus i 

undervisningen på innehållet så riktar man även uppmärksamheten på något som ligger utanför 

eleven vilket kan vara av vikt för de elever som upplever stor nervositet och är ängsliga inför en 

muntlig presentation av något slag. För elever med dålig självtillit kan en bedömning som utgår från 

innehållet ha stor betydelsen menar Dysthe (1996:234). Trivsel och ett tillåtande klassrumsklimat 

underlättar också för elever att hantera eventuell oro. 

     Många elever upplever att de ska prata mer men att de inte vet vad det betyder eller innebär. Att 

uppfattas som ”pratig” är inte bra, samtidigt som man ska prata mer. En pratsam talare gör sig hörd 

och blir mer uppmärksammad men även en tyst person påverkar muntligheten genom sin mer 

dämpande framtoning hävdar Olsson Jers (2010:103-104).

     Något som förvånade Dysthe (1996) var det överraskande höga antal elever som själva uppgav 

att de inte varit muntligt aktiva i något ämne under hela veckan, även i ämnen där det är vanligt med 

både samtal och diskussioner. Hon anser att en inlärningssekvens måste skapa tillfällen för så 

många elever som möjligt att använda språket aktivt. Ett sätt för läraren att få alla att delta är 

talnomineringar, att ordet ges till elever som inte själva tar initiativ och på så sätt sprida ordet i 

gruppen (Palmér 2008a:122).

      Palmér (2008a:183) drar vissa slutsatser utifrån sin studie om vilken ledarstil som bör främja 

elevers muntliga språkutveckling. En lyssnande, tydlig och agerande ledare är positiv för muntlig 

språkutveckling, en ledare som genom att släppa fram elever låter deras tankar och synpunkter ge 

avtryck i undervisningens samtal. Palmér framhåller även att en agerande ledare inte retirerar inför 
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ojämlika maktrelationer mellan elever, maktrelationer som kan hämma deras språkliga utveckling. 

En tydlig ledare utövar sin makt med öppenhet genom att kommunicera sina tankar beträffande 

uppgifters syfte och genomförande och beträffande elevers prestationer.

2.3.3 Respons och bedömning 
Respons är den återkoppling som kan ges till eleverna efter en muntlig eller skriftlig framställning. 

Begreppet respons har blivit omtalat efter skrivprocessens genomslagskraft i början på 1980-talet. 

Respons till eleverna kan ges på olika sätt. Olsson Jers (2010) använder i sin avhandling termerna 

direkt respons och utvidgad respons. Direkt respons ges i anslutning till en elevs muntliga 

framställning och riktas till den enskilde eleven samtidigt som övriga elever lyssnar vilket gör 

responsen till en gemensam angelägenhet för gruppen på gott och ont. Enligt Hertzberg (1999) är 

den formen av respons att föredra eftersom man inte kan återgå till det muntliga som man kan vid 

till exempel en skrivuppgift. Den utvidgade responsen utmärks i stället av samtal, diskussion och 

reflektion som sker i samband med den muntliga framställningen men inte i direkt anslutning till 

framförandet. Den formen visade sig vara vanligast i Olsson Jers (2010) undersökning. Vad som 

även framkom i hennes undersökning var att eleverna var kritiska till den utvidgade respons som 

gavs långt efter den aktuella redovisningen. De ansåg att de vid responstillfället hade glömt den 

kommunikativa situationen. 

     Respons ges i huvudsak av lärare men kan även ges av en annan elev. I Muntligt i klassrummet 

lyfter Palmér (2010:99) upp kamratrespons som en del av den formativa bedömningen. 

Bedömningen blir då mer dynamisk och lärorik för eleverna, klassrummet blir mer dialogiskt och 

responsgivarna utvecklar sin metakunskap om talandet. Kamratrespons kräver dock fast 

lärarledning och en successiv inskolning för eleverna, framhåller Palmér.

     I Palmérs (1999) rapport, baserad på intervjuer med både lärare och elever på gymnasiet, kunde 

man se olika lärarhållningar till bedömning av det muntliga. De talade prestationerna fick på en av 

de fem skolorna ett begränsat värde i betygssättningen. Enligt Palmér skulle detta kunna leda till att 

elevernas motivation för muntliga aktiviteter i undervisningen sjunker. Tre av fem lärare ansåg att 

muntlig förmåga är lika viktigt som skriftlig förmåga vid betygssättning, en fjärde lärare var mitt 

uppe i en utvecklingsfas och sa att hon ville öka betydelsen av talet i sin undervisning. Den femte 

läraren ansåg att muntlig förmåga var något annat än än språklig kompetens och tyckte därför att det 

var den skriftliga prestationen som skulle ligga till grund för betyget. Det framkommer alltså i 

studien att lärarna värderade tal och skrift olika och att deras elever inte alltid visste hur lärarna 

resonerade. Även elevernas egna åsikter om hur det borde vara varierade (Palmér 1999:47). 

Som Palmér (2008a) framhåller i sin avhandling är tal och skrift komplementära och samverkar för 
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att skapa en helhet i elevers lärande. Dysthes (1996:221) studie visar att inlärningspotentialen ökar 

då skrivandet används i samspel med det muntliga. Även om språket ses som en helhet riskerar 

muntligheten att bli osynlig om den inte ibland sätts i förgrunden skriver Palmér (2008a:185).

     Brännström (2008) som i sin undersökning studerat nationella provets muntliga del i svenska B 

på gymnasiet har kommit fram till att det muntliga delprovet inte bedöms likvärdigt. 

Undersökningen visar att lärare inte samtalar om de kriterier som finns till den muntliga delen i 

nationella provet vilket är en viktig del för att få en mer likvärdig bedömning. Studien visar också 

att den muntliga texten inte alltid belönas i den grad att eleven anser att den är värd att satsa på och 

att lärare premierar actio, dvs. framförandet. Ett gott självförtroende kan räcka för ett bra betyg 

även om innehållet är tunt. Eleverna upplever då att det är lättare att få ett högt betyg på det 

muntliga delprovet än i det skriftliga. Lärare kan också känna sig osäkra på den muntliga 

bedömningen vilket kan leda till ”snällare” betyg. En annan undersökning, gjord av Palmér 

(2008b:126-127) visar dock att bedömningen av det muntliga delprovet i svenska B är mer 

likvärdigt än man skulle kunna förvänta sig och att provet fungerar bra. Förklaringar till den höga 

bedömaröverensstämmelsen kan vara bedömningsanvisningarnas kvalitet och uppgiftens art. Att 

samma uppgift ges till samtliga elever borde öka bedömningens reliabilitet.

      I Palmérs studie (2008a:181) undersöker hon två gymnasieklasser från två olika program där det 

visar sig att en av svensklärarna styr gruppens samtal på ett diskret och samarbetsinriktat sätt utan 

att ge order eller tillsägelser. Detta skapar trygghet och goda relationer men minskar också lärarens 

beredskap att utmana elevernas tankar och ge dem vägledning till förbättrande prestationer som 

talare. Responssituation i anslutning till en muntlig framställning är känslig och kanske den respons 

som värderas högst av eleverna. 

      Olsson Jers (2010:157) tar i sin avhandling upp risken med för mild respons. Den ställer till 

problem eftersom det salutogena förhållningssättet, alltså att medvetet fokusera på det positiva, kan 

signalera ett högre betyg än vad som sedan ges. Det salutogena utestänger förhållanden som är 

mindre bra men som är uppenbara för lyssnaren. En risk man som lärare tar genom att enbart ge 

positiv respons är att omdömena kan uppfattas som orättvisa och oärliga eftersom både lärare och 

elever har en uppfattning om vad en mindre bra muntlig framställning är menar Olsson Jers (2005). 

Samma undersökning visade även att muntligheten inte fått en starkare roll trots att det nationella 

delprovet funnits sedan 1990-talet. I Brännströms studie från 2008 framkommer det även att det 

ofta är lärarnas egna intresseområden som styr vilka delar i muntligheten som lyfts fram snarare än 

de områden som lyfts fram av Skolverket. Liknade resultat finns även i Haugsteds studie (2008).
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3 Metod  
Som metod till min undersökning har jag valt att använda mig av kvalitativa samtalsintervjuer som 

förklaras närmare i 3.1. Intervjuformen som metod valde jag eftersom den ger fördelen av 

flexibilitet och anpassning till situationen (Lagerholm 2010:55). Jag har använt mig av 

halvstrukturerade frågor som betyder att man håller sig till ett område, i det här fallet, muntlig 

framställning men är öppen för oförutsedda utvikningar och fördjupningar som eventuellt växer 

fram under själva intervjun. Jag har använt en intervjumall med övergripande frågor. De olika 

intervjuguiderna (se bilaga 1 & 2) skiljer sig något åt för lärare och elev. De är jämförbara och 

liknar varandra till innehållet men är inte identiska då de som intervjuas har olika roller i 

klassrummet. 

     Intervjuerna återberättas och svaren tolkas och diskuteras i resultat- och diskussionsdelen. I min 

analys söker jag efter mönster i materialet eller ser ifall det går att finna några tydliga variationer 

mellan lärarens och hans/hennes elevers upplevelse ifråga om talets roll i undervisningen. Jag är 

även intresserad av att se ifall det finns beröringspunkter mellan lärarna och eleverna emellan på de 

olika skolorna. Tolkningsarbetet innebär att jag försöker finna vad som är intressant och förklara på 

vilket sätt man kan förstår att det är intressant. Undersökningens storlek gör dock att det inte går att 

dra några generella slutsatser utifrån det eventuella resultatet.   

     För bearbetning, analys och tolkning har jag valt en av de metoder som Trost (2010:149-150) 

förespråkar vilken innebär att man lyssnar till inspelningen, skriver ner minnesanteckningar samt en 

sammanfattning av intervjun där man omstrukturerar den så att strukturen passar den man har i 

intervjuguiden. Detta gör att alla intervjudata får samma struktur och blir lättare att analysera. 

Fördelen är att man utesluter material som inte har med studien att göra. 

      Jag presenterar respondenterna kortfattat och återberättar sedan intervjuerna en och en. Efter 

referat av intervjuer med lärare och elever från samma skola följer en jämförelse av deras 

upplevelser av det muntliga momentet i undervisningen. Avslutningsvis presenteras de slutsatser 

som intervjuundersökningen visar och på det följer en diskussionsdel.  

      

3.1 Kvalitativa intervjuer
Intervjun är en utpräglat kvalitativ metod. Man arbetar med få informanter/respondenter och med 

mer ingående frågor än vid till exempel en enkät. Vid kvalitativa intervjuer strävar man i större 

utsträckning efter att få svar på frågan hur snarare än på frågan varför (Trost 2005:33). Man strävar 

efter att förstå hur den intervjuade tänker, känner och agerar. Intervjun ska i möjligaste mån likna ett 

vardagligt samtal där de som intervjuas har möjlighet att påverka intervjusituationen 
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(Lagerholm 2010:54). Det innebär att det är den intervjuform där den som ställer frågorna utövar 

den minsta styrningen. I stället strävar man efter att låta den intervjuade påverka samtalets 

utveckling (Holme & Solvang 1997:99). Syftet är att kartlägga de intervjuades uppfattningar och 

åsikter. I samtalsintervjun är det just åsikterna och inte personerna som är det man undersöker. 

     Enligt Trost (2010) ska man begränsa sig till ett litet antal intervjuer. Många intervjuer kan göra 

materialet ohanterligt. Risken finns också att man inte mäktar med att få både överblick och se 

detaljer som förenar eller skiljer dem åt.

    Det är viktigt att veta vad ens urval står för. I de flesta fall vill man få så stor variation som 

möjligt och inte ett antal likartade informanter. Som Trost (2005:117) uttrycker det: ”Urvalet skall 

helst vara heterogent inom den givna homogeniteten”. 

     Trost (2010:133) tar vidare upp reliabilitet och validitet där han förklarar att idéerna om 

reliabilitet och validitet härstammar från kvantitativ metod. I samband med kvalitativa studier 

hävdar författaren att dessa begrepp och termer blir en aning malplacerade. Han framhåller dock att 

intervjuer och annan datainsamling ska ske så att det blir trovärdig, adekvat och relevant data (Trost 

2005:113).

     När man nämner trovärdighet kan man kort även nämna något om objektivitet i forskning och i 

detta fall i anslutning till studien som ska genomföras. Under intervjun är det viktigt att inte påtala 

sina egna åsikter eftersom det är den intervjuades föreställning man vill få fram och förstå. 

3.2 Urval 
Inför den här intervjustudien kontaktade jag två skolor som båda ligger i Stockholms län. En skola 

ligger i Stockholms innerstad och den andra i en närföreliggande förort. Jag har själv arbetat på 

skolorna men valt bort lärare som jag haft någon form av samarbete med under min tid som lärare 

på respektive skola. Den ena är en skola som funnits sedan 1945 och där man överlag arbetar mer 

traditionellt än på den andra skolan som startades 2001 efter påtryckningar från föräldrar i området 

som ville ha en närliggande skola för sina barn.

     Jag har intervjuat en svensklärare från varje skola, en man och en kvinna. Lärarna har behörighet 

i ämnet och undervisar årets nior. Jag har försökt att ha Holme och Solvangs (1997:104) principer 

som utgångspunkt när jag valde lärarrespondenter. Personerna skulle kunna förmedla ett stort 

informationsinnehåll, ha rikligt med kunskap om företeelsen som undersöks och kunna uttrycka sig 

väl. 

     Två elever, en pojke och en flicka från respektive undervisningsgrupp i år 9 har intervjuats. 

Eleverna valdes ut slumpmässigt. Trots ett slumpmässigt urval av elever resulterade undersökningen 

i en heterogen elevgrupp vilket också är vad som förespråkas av Trost (2005:117) inför 
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undersökningar baserade på kvalitativa intervjuer. Viktigt att påpeka är att de enskilda intervjuerna 

inte är representativa för andra lärares och elevers upplevelser utan endast representerar sig själva.

3.3 Genomförandet
Jag kontaktade lärarna via mail där jag kort presenterade min studie och dess syfte. Jag frågade ifall 

de var intresserade av att ställa upp på en intervju om muntlig framställning i deras undervisning. 

Jag framhöll att svaren skulle vara anonyma och inte kunna härledas till dem, vilket är av stor vikt 

för att det ska bli ett avslappnat och uppriktigt samtal. Efter mindre än en vecka fick jag svar att de 

var villiga att medverka. Efter det tillfrågades eleverna. Jag valde slumpmässigt ut elevnamn från 

klasslistorna presenterade min studie för dem och frågade om de var villiga att ställa upp. Jag var 

noga med att framhålla att det är deras upplevelser jag är intresserad av och att det inte är något test 

där det förväntas ett visst svar av dem. Jag fick positiv respons av alla tillfrågade. 

     Datum och tid för intervjuerna bestämdes utifrån respondenternas önskan och möjlighet. Både 

lärare och elever intervjuades på arbetsplatsen.Vi lånade ett tomt klassrum eller ett mindre 

grupprum så att vi kunde sitta ostörda.

      Jag har träffat samtliga respondenter enskilt för att minska risken att svaren blir mer likriktade 

och inte helt ärliga. De blir inte heller hämmade eller avbrutna av varandra. Kortare anteckningar 

fördes under samtalen som även spelades in på diktafon, Zoom H2. Under och efter avslutad 

intervju sammanfattade jag vid ett par tillfällen vissa svar för att bekräfta att jag uppfattat rätt. 

Inspelningstiden varierade mellan elevsamtalen. Några resonerade mer, gav mer omfattande 

information och längre förklaringar. Samtalen med lärarna omfattade båda 30-35 minuter. Inför 

båda lärarintervjuerna uppstod vissa problem vilket jag tror kan härledas till den stress dagens lärare 

upplever. Lärare A kom 30 minuter efter avtalad tid vilket gjorde att vi inte hade samma 

tidsmarginal som planerat. Lärare B hade dubbelbokat då vi avtalat tid så vi fick snabbt hitta en ny 

tid samma dag. En något stressad situation uppstod som ändå inte ska ha påverkat intervjun 

nämnvärt.

4 Material 
Mitt material utgörs av totalt sex intervjuer, två lärarintervjuer och fyra elevintervjuer. Lärare A och 

B presenteras kortfattat för att ge en bild av deras utbildning och erfarenhet. Eftersom det inte är 

personerna i sig utan deras upplevelser som är intressanta presenteras endast eleverna utifrån de 

intryck de gjorde under intervjusamtalet. Samtliga elever är 15 år och går sista året i grundskolan. 
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4.1 Presentation av respondenter
 Respondenter är personer som själva är delaktiga i den företeelse som studeras medan en informant 

är någon som själv står utanför den företeelsen som studeras men som har mycket att säga om 

ämnet (Holme & Solvang 1997:104). Utifrån den definitionen har jag valt att kalla alla intervjuade 

för respondenter och de kommer även att få en beteckning. Genom beteckningen anonymiseras de i 

undersökningen. Lärare A och dennes två elever kommer att kallas elev A1 och elev A2. Följden 

blir att den andra läraren kommer att kallas lärare B och dennes elever blir då elev B1 och B2. 

4.1.1 Lärare A 

Lärare A läste först grundskolelärarutbildningen 4-9 med inriktning svenska, historia och religion. 

Han läste sedan in gymnasielärarkompetensen och examinerades år 2000. Efter att ha arbetat på 

några mindre skolor i småstäder så började lärare A 2003 på en stor innerstadsskola i Stockholm där 

han fortfarande arbetar. Han undervisar en sjua i SO och har två nior i svenska och två nior i SO. 

Lärare A är arbetslagsledare och även ansvarig för VFU-studenter från Stockholms universitet.

4.1.2 Elev A1 

Elev A1 har haft lärare A som svensklärare sedan hösten. Han är även hennes mentor. Hon var 

positiv till att medverka i studien och var avslappnad vid intervjutillfället som följde strax efter att 

hon tillfrågades. Elev A1 svarade över lag ganska kort på frågorna och tog inte själv initiativ till att 

resonera runt sin upplevelse, berätta mer eller utveckla sin åsikt.

4.1.3 Elev A2 

Elev A2 har även han haft lärare A sedan läsårsstarten och har lärare A som sin mentor. Han var 

positiv till att medverka i undersökningen och hade mycket att säga. Han drev själv på samtalet och 

förklarade sina åsikter genom att till exempel göra jämförelser och utveckla vad han menade. Han 

hade lätt för att uttrycka sin åsikt och gav intryck av att tänka och resonera mycket. 

4.1.4 Lärare B 

Lärare B påbörjade sin utbildning till grundskollärare, 4-9, 1994. Lärarexamen tog hon först 2005 

då hon hade arbetat ett tag inom skolan. Lärare B är behörig i svenska, engelska och historia men 

undervisar enbart i svenska och engelska. Hon har arbetat på en innerstadsskola och sedan i en 

kranskommun innan hon 2003 började arbeta på skolan där hon är idag. Det har varit en stor 

omorganisation på skolan och lärare B har fått byta arbetslag och elever inför detta läsår.
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4.1.5 Elev B1

Eleven som haft samma svensklärare i snart två år var väldigt positiv till att medverka i 

undersökningen. Hon visade intresse för frågorna och hade mycket att säga om varje område. 

Eleven visade självsäkerhet och trygghet genom sättet hon talade på. 

4.1.6 Elev B2 

Elev B2 ställde vänligt upp på intervjun men inte med samma entusiasm som de övriga eleverna. 

Han svarade ganska kort på samtliga frågor och gav intryck av att inte vara så intresserad av varken 

ämnet i sig eller frågeområdet. 

5 Resultat – intervjuer med lärare och elever
I detta kapitel återberättas samtliga intervjuer. För att underlätta förståelsen är framlyfta citat 

överförda till en läsbar skriftlig form med bibehållande av ett fåtal talspråksdrag för att tydligare 

spegla respondentens uttryck. Ordagranna citat är nödvändiga om det är just formuleringar som ska 

analyseras eller om det på annat sätt är av betydelse för förståelsen, vilket inte gäller den här 

studien. Efter intervjuerna med lärare och elever från samma skola följer en jämförelse. 

Avslutningsvis presenteras de slutsatser som kan dras utifrån intervjustudien.

5.1 Intervju med lärare A
Jag inleder intervjun med att fråga vilka muntliga övningar läraren har genomfört med klassen och 

får till svar att han, vid läsårets start, gick igenom vad man ska tänka på vid muntliga presentationer, 

både verbalt och hur man använder kroppsspråket: ”Att man ska vara tydlig, hur man visar och hur 

man berättar, den där praktiska delen, hur man står där framme osv.” Arbetet avslutades med att de 

genomförde en dramaövning. Gruppvis spelade eleverna upp olika scener. Övningen heter Albansk 

radioteater och var så pass uppskattad att de fick göra den två gånger. Sedan har klassen både övat 

och genomfört det nationella provets muntliga del. De har även haft två bokprat. Lärare A har ett 

upplägg där eleverna parvis berättar för varandra om en bok de läst. Sedan väljer de tillsammans en 

av böckerna som de presenterar för paret bakom och sedan väljer alla fyra ut en av de två böckerna 

de hört om och så presenteras den boken högt inför alla. Den andra bokdiskussionen genomfördes i 

halvklass efter att alla hade läst den serietecknade boken, Maus. Eleverna informerades om frågorna 

och vad som skulle bedömas i förväg så de kunde förbereda sig inför boksamtalet. För tillfället 

arbetar klassen med att göra egna filmer. Genom att de ska lägga på ljud och berättarröster kommer 
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ju även det muntliga in, säger lärare A. Jag konstaterar att det har varit en hel del samtal och 

diskussioner och frågar därför om eleverna har genomfört några redovisningar eller tal och då 

berättar lärare A att de har haft några få, men att det ska bli mer av det i vår när de ska jobba med 

litteraturhistoria. ”Ibland brukar jag slänga in, under lektionen, så får de 20 minuter på sig att hämta 

information om till exempel en författare, eller vad det nu kan vara. Då arbetar de parvis eller tre 

och tre och presenterar sedan inför helklass.”

     Lärare A ser alltid till att några prov är muntliga och sedan gäller det även att utnyttja 

diskussioner som uppstår här och där, säger han. Lärare A som även undervisar i SO säger att det 

oftare uppstår spontana diskussioner i de samhällsorienterade ämnena: ”En del har väldigt svårt att 

prata om ämnet svenska, det är så abstrakt, på så sätt att det ibland är väldigt mycket fantasi medan 

SO är väldigt konkret, det är här och nu.”

     Vi kommer in på vilken plats det muntliga har i undervisningen. Lärare A tycker att det är svårt 

att svara på men säger till slut att det kanske till och med blir mer muntligt när man ser till hela 

läsåret eftersom det finns med hela tiden: ”det muntliga pågår under alla lektioner”, säger han,”läsa 

och skriva blir lite mer det där konkreta som också är mer mätbart”. Grundtanken är att det ska vara 

lika mycket övning på alla moment. Läraren framhåller att för de som har svårt för att till exempel 

läsa och skriva så måste det muntliga in, även i avstämningar och prov och redovisningar. Men det 

får inte bli för mycket. 

     Läraren anser inte att talets plats i undervisningen behöver ökas men han önskar att det var 

lättare att göra en avstämning, att mäta det: ”Det är det svåra”, säger han. Han tror att det är därför 

man vill ha mycket muntligt, för att få en bättre helhetsbild av elevens nivå i det muntliga.

      Hur och när ger han då respons till eleverna? Läraren berättar att han ger feedback till hela 

gruppen efter ett boksamtal, om hur han upplevde samtalet som helhet utan att peka ut vad enskilda 

elever svarat: ”Det här gick väldigt bra, jag tycker ni tillsammans lyfte frågor som var väldigt 

viktiga”. Att han inte säger något om enskilda elevers prestation beror på att han inte vill peka ut 

någon ”eller lyfta någon för högt, det kan ju också hända”. Emellanåt sätter han sig med en och en 

och går igenom hur han upplever deras muntliga nivå. Efter kortare redovisningar som deras 

författarpresentationer på några minuter ger han direkt respons inför klassen men lyfter då enbart 

fram det positiva. ”Är det lite större grejer vill jag gärna sitta enskilt med dem” men ett sådant 

samtal kommer först efter att de har gjort flera muntliga övningar.

      Hur bedömer man då det muntliga? Läraren säger att han har nationella provets 

bedömningsmall ”lite i bakhuvudet”. Till eleverna säger han att det ständigt pågår en bedömning av 

det muntliga men att det till betygen görs en avstämning. Läraren berättar att han inte vill ge betyg 

på enskilda uppgifter utan säger till exempel ”jag ser att du uppnått alla G-kriterier men nu vill jag 

att du jobbar med de här kriterierna för att utvecklas”. Läraren berättar att han för anteckningar vid 
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redovisningar och förberedda samtal: ”Jag skriver bara ner när vi till exempel har sådana här 

bokprat, när jag bestämmer att jag ska låta dem prata, verkligen styra det.” Vid bokpratet berättar 

läraren att han skriver ner vad eleverna säger. Vissa lyckas koppla till historien eller kan relatera till 

andra böcker, filmer, händelser medan andra bara ser historien i sig. ”Då kan jag verkligen peka på, 

där klev du aldrig in i diskussionen utan du höll bara med.” Vid betygssättning så tittar han på 

anteckningarna och går tillbaka i minnet om vem som varit aktiv vid spontana diskussioner etc. 

Läraren anser att det ger honom en en klar bild av en elevs muntliga nivå. Han säger ändå att ”det 

finns ju inte på pränt då, bara i mitt huvud”. Läraren påtalar att det muntliga kan upplevas diffust 

framför allt när man ska mäta och bedöma det: ”Fick jag med allt nu, gjorde jag rätt bedömning?” 

Även fast det finns matriser så kan det var svårt att bedöma säger läraren. Det kan också vara så att 

allt inte finns med i matrisen han använder.

5.1.1 Nationella provets muntliga del

Lärare A har förberett sina elever på den muntliga delen i nationella provet genom att de har fått 

lyssna på texter, diskutera parvis och sedan redovisa för varandra i smågrupper, precis som provet 

sedan ska genomföras. Han anser att det är viktigt för att de inte ska bli för uppstressade. Det ska 

inte vara en nyhet för dem hur provet genomförs och så hinner de förhoppningsvis utvecklas mer, 

säger läraren. ”Jag har förberett dem på så vis att de får göra det nationella provet fast med andra 

texter”. I vissa fall har han inte sagt att det är så här provet kommer att genomföras. Syftet är att 

eleverna inte bara ska få höra: ”Nu tränar vi för det nationella provet, det här tjatet och sen bryr man 

sig inte.” Han vill att när eleverna genomför provet ska de känna; ”ja ha det här har vi ju gjort”, ”jag 

hjälper dem inte att haussa upp det, jag hjälper dem att träna i stället”. Läraren började redan i 

höstas med att de fick lyssna på och diskutera texter men nämnde inte för eleverna att upplägget var 

som ett nationellt prov. Men nu på vårterminen har han sagt ”Nu ska vi köra ett upplägg för att öva 

inför det nationella provet”.

     Provet är inte genomfört ännu men läraren planerar att dela in dem i grupper om sex elever. Att 

genomföra provet i helklass vågar han inte då han vet att vissa elever kommer ”köra” över andra 

men han har kollegor som genomför provet i helklass. De får tala parvis om en text som de sedan 

presenterar för varandra. Efter det får alla sex eleverna möjlighet att diskutera vidare utifrån vad de 

hört. ”Blir det en andefattig diskussion så kör vi en text till och blir det en bra diskussion så 

fortsätter vi bara diskutera”, berättar läraren. Han skriver upp vad de kan tänka på när de lyssnar. 

Han nämner personer, miljö och tidpunkt. När paren förbereder sig går han runt och lyssnar. Han 

låter eleverna styra diskussionen men blir det tyst går han in med frågor. Efter varje grupp sätter han 

sig och skriver ner sin bedömning utifrån bedömningsunderlaget som finns i lärarinformationen.
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5.2 Intervju med elev A1
På frågan vad eleven har haft för muntliga övningar under år 9 svarar elev A1 att de inte har gjort så 

mycket muntliga övningar i nian. Hon ska ha ett förhör på boken Maus snart. Förhöret kommer att 

vara muntligt och genomföras i halvklass. Hon tror att läraren kommer ställa några frågor som de 

får diskutera i grupp. De ska även börja göra en novellfilm på datorn med bilder och sen sätta egna 

ord till historien som ska spelas upp för klassen. Men annars kommer hon inte på något. ”Vi har inte 

haft några föredrag eller sånna saker.”  

     Jag frågar hur hon upplever talets plats i undervisningen.”Hittills har det bara varit skriva, läsa, 

lyssna, men vi börjar ju med det muntliga nu så det är inte lika mycket men man får öva det i alla 

fall.” Det hon upplever att de övar mest på är att skriva. ”Det gör man ju väldigt mycket.” På frågan 

om hon önskar att det vore mer muntliga övningar säger hon att det vore kul med mer diskussioner 

för det har de inte haft så mycket av. Hon ger exempel på bokdiskussioner eller att bara få ett ämne 

att diskutera. 

     Vi kommer in på frågan om hon anser att alla moment är lika viktiga att öva på och då svarar 

hon: ” Eh, lika viktiga tror jag.”

     Vi går över till att tala om hur hon får respons och då svarar eleven att hon tror att läraren sitter 

och antecknar och sedan berättar hur det gick. ”Eller så får man veta på sitt betyg om det gick bra 

eller dåligt”. Här syftar eleven på betyget som man får efter till exempel en muntlig presentation 

eller redovisning, inte terminsbetyget. ”Annars kan man gå och fråga läraren”, säger hon.

     Vi börjar prata om hon vet vad hon behöver öva på. Efter en lång paus säger hon att det är att 

redovisa inför klassen: ”Det är nervöst”. Hon säger att hon känner själv att det är det hon behöver 

öva på och så har det alltid kommit upp på utvecklingssamtalen genom åren. Hon säger att det finns 

tillfällen i undervisningen att öva, till exempel genom att räcka upp handen och säga något men hon 

är så rädd att hon ska säga något fel att hon hellre är tyst: ”I stället för att chansa så säger jag inget”. 

Hon säger själv att hon skulle behöva öva på att ha redovisningar. På frågan om hon då önskar att 

det var mer redovisningar regelbundet svarar hon: ”Ja, dels för att jag måste bli bättre på det men 

dels inte för att jag inte vill”. Hon skattar och fortsätter: ”Men det skulle inte skada med nån 

redovisning ibland.”

5.2.1 Nationella provets muntliga del

Klassen har inte genomfört det nationella provet än och elev A1 säger att de inte har övat något 

inför provet men hon tvekar lite innan hon svarar som om hon inte är riktigt säker. Hon tror provet 

ska genomföras om ett par veckor men vet inte riktigt hur.
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5.3 Intervju med elev A2
På frågan vilka muntliga uppgifter klassen haft svarar han att de har haft en författarredovisning för 

några veckor sedan. Då fick de arbeta i par under två lektioner och ta reda på information om den 

författare de blivit tilldelade och sedan presentera informationen muntligt inför klassen. Jag frågar 

då om han visste hur han skulle förbereda sig för att författarpresentationen skulle bli så bra som 

möjligt och han svarar: Ja, jag brukar...man har ju alltid haft talning innan, man vet ju, man vet ju 

lite vad man inte ska göra. Man ska inte kolla ner i pappret, man ska kolla, ha ögonkontakt med 

alla. Sen ska det vara spännande, det ska inte vara att läsa fakta. Du ska göra lite improvisering, så 

ställer någon en fråga så ska du kunna ändra redovisningen genom frågan”. Jag kommenterar att det 

kan vara svårt och då håller han med: ”Det är jättesvårt”. 

     Efter ett tag kommer han på att de även har haft ett förhör på serieboken Maus. Han berättar hur 

de satt i grupper om sex elever och att de fick analyserande frågor som: Varför är boken tecknad? 

Varför är nazisterna katter och judarna möss? Då reagerade han på att vissa tog mer plats och 

vågade prata mycket mer än andra. Den övningen tyckte han var jättebra men han tror inte 

uppgiften var gjord för att de skulle öva det muntliga utan för att de skulle visa att de ”kunde” 

boken. Det skulle lika gärna kunna ha varit ett skriftligt förhör, berättar han. ”Det var inte den 

muntliga delen som var den stora”, säger han. ”Annars har vi inte så mycket muntligt i svenskan.” 

Jag frågar om de brukar ha diskussioner i klassen och då berättar han att det händer ofta, de brukar 

prata om framtida prov och klassresan. Här verkar eleven syfta på spontana diskussioner som kan 

uppstår men som inte är planerade av läraren och som troligtvis inte kommer med i bedömningen av 

elevens muntliga prestation. ”Men taluppgifterna är mest i SO, absolut.” Han tror att man skulle 

kunna göra det i svenska också men att man inte kommer in på det. 

     Vi börjar diskutera talets plats i undervisningen och när jag frågar om de övar alla moment lika 

mycket svarar han snabbt: ”Nej, det gör man inte. Skrift är det absolut mest. Just i svenska är det 

mest skriva och så läsa böcker typ. Det är absolut mest uppsatser.” 

     Eleven tycker att tala är lika viktigt som de andra momenten. Hans svar låter som en motfråga: 

”Alla delar är väl lika viktiga?” Jag frågar honom då varför man inte övar momentet tala lika 

mycket som de andra momenten om det är lika viktiga och får svaret: ”Det är väl dåligt upplagt av 

skol...av skolreger..asså, nu vet inte jag vad det heter men de som styr skolorna.” Han kommer in på 

att alla yrken har olika arbetsuppgifter och då behöver man olika erfarenheter. ”Just uppsatser och 

skrivning är väldigt viktigt i arbetslivet”. Han berättar att det är viktigt att kunna ”läsa in en 

uppgift”, att kunna stava bra för att till exempel läsa vidare och att det är därför man övar så mycket 

på det skriftliga. Men han säger att han tycker att skolan glömmer att man också ska kunna tala bra. 

Många är rädda att tala inför folk.

     På frågan om eleven skulle vilja öka talets plats i undervisningen svarar han ja. Elev A2 börjar 
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berätta om en undersökning han hört om där det visat sig att vuxna människor, näst efter döden, är 

mest rädda för att redovisa: ”De har väl aldrig gjort det själva liksom, det vara väl lite sånt i skolan. 

Det är därför jag tycker redovisning, just tala inför människor är jätteviktigt att lära sig i 

högstadiet.” Eleven berättar att han hade många muntliga övningar i mellanstadiet så han anser att 

han lärt sig mycket från den tiden.

     Beträffande responsen säger han att eleverna får betyg på det muntliga de gör. Man får veta 

betyget när alla har gjort övningen. Det kan ta några veckor men då får man ett betyg och så får 

man veta vad man ska förbättra. Oftast får man responsen muntligt. Läraren brukar gå runt och 

prata med en och en eller så får man gå ut utanför klassrummet och prata med läraren, men då blir 

det så stökigt i klassrummet, tillägger han. Han säger att han vet vad han ska förbättra och då är det 

bara att göra det. Det han har fått höra av svenskläraren tänker han på vid nästa redovisning, i vilket 

ämne det än är.  

5.3.1 Nationella provets muntliga del

Nationella provets muntliga del har de inte haft och de har inte fått öva inför delprovet enligt 

eleven. Läraren har dock berättat hur det ska gå till. De ska sitta i grupp, lyssna på en text och 

diskutera. Han säger att den muntliga delen känns som den minsta delen. ”Den muntliga delen 

känns som en rest. Den känns som man inte kommer behöva göra, asså, så viktig del. Sen är det väl 

en viktig del, jag tycker att det är en viktig del, det bara känns inte så.” Jag frågar varför han tror att 

det känns så. Han svar är att man övar inte så mycket muntligt, man har ju inga muntliga prov 

annars. Eleven säger att det känns som svenskläraren inte tänker lika mycket på det muntliga som 

den skriftliga. Genom att fokus ligger på det skriftliga i undervisningen så känns den delen viktigare 

när det nationella provet kommer. Och på terminsbetygen så betyder uppsatserna mest säger han. 

”Har du MVG på alla uppsatser och G i muntligt då får du ändå MVG i betyg. Därför känns det 

som muntliga delen inte är lika viktig. Sen är den kanske det, det kan inte jag veta.” Jag säger att jag 

upplever att han både tycker den muntliga delen är viktig men samtidigt inte så viktig. Han 

förklarar: ”Jag tycker att det är lika viktigt men det känns inte som det är det. Det är lärarna som 

bestämmer hur viktigt det är, inte jag.”

5.4 Jämförelse lärare och elever A 
Lärarens upplevelser av talets plats i hans undervisning överensstämmer inte  med elevernas 

upplevelser. Eleverna anser att det är skrivandet som får störst plats och de ser gärna att muntlig 

framställning får en ökad plats i undervisningen. Framför allt elev A2 upplever att det muntliga inte 
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har samma plats i varken undervisning eller bedömning. Läraren upplever att fördelningen är god 

och ger exempel på uppgifter som inte eleverna nämner. På grund av att läraren inte alltid berättar 

att det är en muntlig övning reflekterar eleverna kanske inte över att de gör en uppgift där det 

muntliga övas och bedöms. Elev A2 nämner kunskaper som visar att han tagit till sig höstens 

uppgift om förberedelser inför ett muntlig presentation. Eleverna nämner några övningar de gjort 

men inte i den utsträckning läraren gör. Lärarens synsätt att ”det muntliga pågår hela tiden” är inget 

han lyckats förmedla till eleverna. Att momentet tala är lika viktigt som de övriga moment är de 

dock rörande eniga om.

     Elever och lärare verkar däremot ha en samsyn på hur respons och bedömning går till och jag 

upplever att eleverna känner sig trygga att vända sig till läraren om de skulle känna behov av att 

veta mer om hur de ligger till. Eleverna verkar uppskatta flera av uppgifterna de gjort och verkar 

också veta vad de behöver öva på. 

     När det gäller förberedelser av nationella provets muntliga del upplever inte eleverna att de har 

fått öva på provet medan läraren kan visa på flera övningar under läsåret. I det här fallet verkar 

läraren ha en strategi för att inte stressa upp eleverna inför provet och har därför valt att inte nämna 

det allt för ofta vilket kan ha resulterat i att eleverna inte upplever att de har övat inför delprovet. 

Elev A1 säger sig inte ha så mycket kunskaper om provet och hur det ska genomföras. Elev A2 har 

inte så stor tilltro till varken provet eller provets roll i bedömningen inför slutbetyget. Han anser att 

provet inte kan vara så viktigt eftersom han upplever att lärare inte lägger så stor vikt vid det 

muntliga i varken undervisning eller bedömning. Läraren å andra sidan upplever att det är mycket 

muntligt i undervisningen och att han alltid ser till att det kommer både muntliga och skriftliga prov 

under läsåret. Delprovet är inte genomfört men en av eleverna har uppfattat hur det kommer att gå 

till medan den andra varken vet när eller hur provet genomförs.

5.5 Intervju med lärare B
Lärare B berättar att de muntliga uppgifter hon genomfört med klassen framför allt har varit 

förberedda tal.  I höstas hade eleverna bokpresentationer. Nu läser de också böcker. Läraren har den 

här gången valt ut tre olika böcker som olika elever läser. De får sitta i grupper och sedan i 

tvärgrupper och tala om innehållet. ”Det är det vi har gjort som har varit direkt ämnat att vara 

muntligt”. Jag frågar om det blir många spontana samtal eller diskussioner eller om hon håller hårt 

på vad hon har planerat att lektionen ska innehålla. Hon berättar då att hon håller ganska strikt på 

sin planering eftersom båda niorna är nya för henne. Hon berättar dock att efter talen och 

boksamtalen så har eleverna utvecklats muntligt och de känner även varandra bättre så det blir fler 

spontana diskussioner nu. Vi kommer in på att tala om fördelningen av momenten och hon säger att 
22



på grund av de långa passen på 2 timmar och 40 minuter försöker hon planera in övning av flera 

moment per lektion för att skapa variation. Läraren berättar att hon upplever att momentet tala har 

varit lite underordnat de övriga momenten även om hon anser att de är lika viktiga: ”Jag har försökt, 

jag har nog försökt få in det mycket mer i undervisningen så nu, just nu tror jag att det är nog 

ganska fifty fifty.” Förklaringen är att det annars blir för mycket att rätta. ”Då får man hitta 

lösningar på att kontrollera deras kunskaper på annat sätt.” Hon säger att hon skulle vilja öka den 

muntliga biten i undervisningen något men säger att hon har dålig fantasi. Hon återkommer till att 

det kan bero på att eleverna är relativt nya för henne och hon har redan upplevt att hon presenterar 

en idé och får till svar att de redan har gjort en liknade övning. ”Jag behöver nog mer input där på 

vad man kan göra muntligt”, säger hon. 

      Vi kommer till frågan hur och när hon ger respons till eleverna? Hon börjar med att berätta hur 

det går till vid boksamtalen. Då går hon runt och lyssnar på grupperna under tre lektioner. Veckan 

efter bokpratet är avslutat får eleverna bestämma själva om de vill komma och få feedback på sin 

prestation: ”De får välja själva, jag kommer inte säga att vi ska prata om det här, hur det har gått, 

utan de som vill får komma till mig och så får de höra efter hur jag uppfattat att de presterat.” Vid 

de förberedda talen så har hon en mall med en skala 1 till 5. Samma lektion som en elev har hållit 

ett tal får han eller hon komma fram och så tittar de på mallen tillsammans. ”Då ger jag respons 

direkt”. Hon tycker att mallen har hjälpt henne. Det blir tydligt och tar inte så lång tid att ge respons 

när mallen används. 

      Vi kommer in på frågan om bedömning. Hon säger att nationella prov-mallen är ganska bra så 

den har hon i tanken när hon gör sin egen mall. ”Jag måste ha en mall så jag vet vad jag ska 

bedöma, jag kan inte bara sitta och skriva fritt.” Hon tänker igenom vilka moment som ska vara 

med vid det specifika momentet: ”Jag utgår från nationella provet och betygskriterierna naturligtvis 

men de hänger ju ihop och gör en mall.” När eleverna har tal får de andra komma med positiv 

respons och då säger hon sig se vilka som inte bara är aktiva utan som har något att säga.”Det tar 

jag nog med i min helhetsbedömning av eleven”. Lärare B berättar att hon har blivit bättre på att 

bedöma det muntliga:”Ju mer man gör det, ju bättre blir man på det, fast det är svårt. Hon förklarar 

vari svårigheten ligger: ”Eftersom man inte spelar in det ska man försöka på en gång kolla 

innehållet i det de sagt, är det någon struktur i det de har talat om, fullgod meningsbyggnad ja, det 

är jättesvårt”. Hon framhåller att genomförandet av det nationella provet har hjälpt. Hon har gjort 

det nästa varje år och säger att man får in ett ”tänk”.

5.5.1 Nationella provets muntliga del 

Vi pratar om förberedelserna och hur hon genomför provet. Hon berättar att talen eleverna höll var 

ett sätt att förbereda dem inför delprovet, liksom bokpresentationerna. Det gör att alla blir lite 
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tryggare i gruppen. Hon framhåller att övning att tala inför grupp är en bra förberedelse inför 

nationella provets muntliga del och så har hon gått igenom vad som krävs av eleverna, givit 

exempel på vad man ska tänka på osv. Provet har hon genomfört på olika sätt från år till år. I början 

gjorde hon det tillsammans med en kollega och tyckte det var ”jättebra”. Hon berättar att de tidigare 

år haft en heldag avsatt till att genomföra delprovet.

       I år genomför hon provet mentorgruppsvis. De blir två grupper med 15 elever i varje. Hon är 

inte klar än och berättar att hon tar några texter varje lektion. Hon försökte i helkass men insåg att 

det inte fungerade. Hon delar nu in eleverna i par, låter dem samtala en stund och sedan får de 

redovisa parvis. Efter parredovisningen låter hon ordet bli fritt så att alla får komma till tals. Hon 

tycker att det är viktigt att alla får flera chanser att visa vad de kan. Hon känner också att hon säkrar 

deras betyg genom att ge alla fler chanser att vara aktiva. Hon skriver upp vad de kan prata om, hon 

ger exempel som tid, miljö och personer: ”Så att de får några hållpunkter”. Hon tycker det fungerar 

bra.

5.6  Intervju med elev B1
De muntliga övningar eleven upplever att hon har haft under läsåret har legat på vårterminen. 

Läraren höll en lektion i retorik och sedan fick eleverna skriva och förbereda sig på tre olika tal. 

Man valde själv vilket man ville börja med. Det kunde vara ett berättande tal, ett hyllningsstal eller 

ett beskrivande tal. Eleven berättar hur nervösa alla var. En elev kräktes innan så han fick redovisa 

bara för läraren vid ett senare tillfälle. Två veckor senare när det var dags för tal två gick det mycket 

bättre för de flesta: ”Man märkte att att folk hade börjat bli lite vana.”

     Samtal och diskussion  kommer in i undervisningen genom att klassen läser en gemensam bok 

som diskuteras under lektionerna, berättar eleven. Hon påpekar att det inte alls är lika många som är 

aktiva som vid det muntliga nationella delprovet. Klassen har även tittat på en film som de 

diskuterat efteråt. Förberedda presentationer har de inte haft innan de här tre talen. Eleven har ett 

svagt minne av att alla hade en kort bokpresentation i början av hösten: ”Det var inget jättestort men 

jag minns att jag var skitnervös då.”, säger hon och skrattar. Eleven kommer själv in på att den 

största delen av undervisningen handlar om det skriftliga. ”Och sen, eventuellt, då och då, kanske 

var lektion, varannan, nåt sånt så har vi en kort diskussion liksom om vad vi har gjort under 

lektionen. Det är mer skriftligt, mycket mer skriftligt. Det är väldigt lite just tala och lyssna.” På 

frågan om eleven önskar mer övning i muntligt så säger hon nej, hon tycker att det har haft det 

under den här terminen. ”Vi har ju ändå haft tal nu ju. Jag tycker ändå att det är en rätt så bra 

fördelning helt enkelt.”

     Momentet tala anser eleven är lika viktigt som de övriga tre. Hon säger att hon vet flera  i 
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klassen som undrar varför de ska lära sig att tala, ”man vet redan hur man pratar”. Själv säger hon 

att det är viktigt att kunna förbereda ett tal, kunna stå framför en grupp, ha bra kroppsspråk och 

känna sig säker.

      Respons har eleven fått direkt efter sitt tal. Man stannar kvar efter lektionen och så tar läraren 

fram sitt bedömningsunderlag där hon kryssat i om eleven till exempel har pratat högt och tydligt. 

Det finns en skala 1till 5 på varje punkt: ”Då får man genast veta sitt betyg. Det tycker jag är 

jättebra.” När det gäller det muntliga i allmänhet, som samtal, diskussioner etc. så vet eleven inte 

hur hon ligger till: ”Det får man inte riktigt veta”, säger hon. ”Jag har inte tänkt på att disk...jag har 

inte riktigt funderat på att diskussionerna, filmdiskussionerna, att de också kan ge en sorts betyg, att 

man kan vara olika bra på det.” Vid samtal och diskussioner anser eleven att det inte finns något att 

bedöma, bara att konstatera om en elev är aktiv eller ej. Det finns inga riktlinjer som under tal, säger 

eleven. Vid diskussioner sitter inte heller läraren och antecknar. Eleven tror därför att talen är mer 

betygsgrundande än de allmänna diskussionerna de har. Efter en diskussion få man inte heller 

respons som man får efter en redovisning. 

     Eleven säger att hon vet hur hon ligger till muntligt. Jag frågar då om hon även vet vad hon ska 

förbättra. Efter en kort paus säger hon: ”Jag ska inte förbättra någonting helt enkelt, jag ligger 

väldigt bra till.” Jag säger att jag antar att hon syftar på sina talredovisningar. Jag frågar om hon vet 

om hon behöver förbättra något vid samtal eller diskussioner och det vet hon inte eftersom hon inte 

får någon respons på den delen. Hon tycker även att det är en så liten uppgift och tar en så liten del 

av lektionen att det inte går att bedöma: ”Man får känna efter själv om man behöver vara mer 

aktiv.” Eleven är osäker om det ens nämns i omdömet. Kanske kan läraren kryssa i ifall en elev är 

aktiv. Hon säger att nationella delprovet varit en lite påminnelse om att det gäller att vara aktiv: 

”Det är enda gången läraren riktigt sitter och antecknar vad vi säger”. 

5.6.1 Nationella provets muntliga del

Klassen har haft nationella provets muntliga del. Eleven berättar att de lyssnar på en text och att de 

sitter i par och diskuterar personerna, miljön, vilken tid, plats, vad som hände innan, vad som 

kommer att hända efter, vad man tror:”Det handlar liksom om att lyssna och att liksom kunna sätta 

ihop ett och två och sen att kunna presentera det efteråt”. Sen väljer läraren ut ett par som får 

presentera vad de kom fram till. Alla andra får sedan fylla på. Då är det många som räcker upp 

handen, berättar eleven. Alla elever ska ingå i en pargrupp som får presentera en text.

     Innan provet berättade läraren hur det skulle gå till. ”Sen körde vi liksom på, så bara gjorde vi 

det en omgång och jag vet inte om det var en provomgång eller liksom hur det var riktigt. Men det 

var lite mjukstart, sa hon i alla fall så att vi ser hur det går till och så.” Eleven är osäker på om det 

var en testomgång eller om det faktiskt var ett provtillfälle. Hon är nöjd med förberedelserna. Det 
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var ”inga konstigheter” och alla visste hur man skulle göra. ”Sen är det upp till var och en om man 

vill satsa på högre betyg. De som satsar på högre betyg räckte upp handen efter flera 

presentationer.”  Eleven berättar att de flesta var ganska aktiva. Hon märkte att många ansträngde 

sig. Hon tror att fler elever kommer att tänka på att vara aktiva muntligt efter de har gjort provet. 

     Eleven tyckte delprovet kändes ”helt okej”. ”Just att det skedde under flera tillfällen, det var 

väldigt lugnt och stilla, det var inte samma ”hype” som inför de två skriftliga proven”. Hon fnissar 

och fortsätter: ”Då var liksom alla helt extremt uppstressade.” Någon lärare hade dessutom sagt att 

provresultat på nationella provet ”bara kan sänka ens betyg, inte höja och då utbröt ångest på 

enheten.” 

     Eleven berättar vilken skillnad det är på känslan innan de olika delproven. Hon vakande klockan 

sex på morgonen inför uppsatsen, tog en kall dusch och drack en energidrink. Det muntliga 

delprovet kändes inte ens som ett prov. Hon berättar att det mer kändes som en naturlig fortsättning 

på området retorik som de arbetat med innan. Hon tror ingen i klassen upplevde det muntliga 

delprovet som ett ”jätteallvarligt prov”. 

 

5.7 Intervju med elev B2
Eleven kommer inte ihåg om de har gjort några muntliga övningar förutom nationella provet och ett 

par övningar inför delprovet. Han tror inte det. Jag frågar om de ibland har spontana samtal eller 

diskussioner men han säger att det nästan aldrig händer. ”Vi har kanske haft något men inget jag 

kommer ihåg så här direkt.”

     Eleven berättar att han upplever att man övar momentet tala mindre än de övriga momenten. 

Skriva är det moment som får mest tid och plats i undervisningen. Eleven tänker att det kanske är så 

att läraren har delat upp momenten så att de nu ska fokusera resten av terminen på det muntliga: 

”Annars känns det som det är lite obalanserat”. Eleven låter lite tveksam men säger ändå att han nog 

tycker att det muntliga är lika viktigt som de andra momenten. Jag hör på eleven att han inte satsar 

på det muntliga och påtalar det. ”När man har fått en sån här känsla av att det inte är så seriöst, så 

tar man det inte lika seriöst.”

     På tal om respons anser eleven att han inte får någon direkt information om var han ligger. 

Eleven säger att man får veta var man ligger när man har ”betygssnack”, precis innan betygen, och 

kanske på utvecklingssamtalet.

     Jag frågar om eleven vet vad han behöver förbättra och då berättar eleven att han ofta blir nervös 

och ska öva på att slappna av. Men det är vad han tror, inte vad någon har sagt till honom. Eleven 

säger att han känner på sig ungefär på vilket betygssteg han ligger när det gäller det muntliga. 
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5.7.1 Nationella provets muntliga del

Inför det nationella provets muntliga del fick eleverna öva genom att göra precis som provet sedan 

skulle genomföras. Jag frågar om det var bra att få öva men det kan eleven inte svara på: ”Jag 

tycker inte att man behöver öva på sånt, det ska man kunna ändå”. Han säger också  att man skulle 

kunna göra provet direkt utan att öva innan. Han säger att det muntliga delprovet känns mindre 

viktigt än de skriftliga.

     Provet genomfördes i halvklass. Man fick lyssna på en text och diskutera två och två. Sen valde 

läraren ut en grupp som fick redovisa inför klassen. Läraren hade skrivit upp frågor på tavlan som 

de kunde utgå ifrån. Det handlade om till exempel tid och miljö. Eleven berättade att man lyssnade 

olika uppmärksamt på olika texter. Totalt tog det tre lektioner, säger eleven.

     Han tycker att den muntliga delen i provet känns oseriös: ”Egentligen hade man ju inte behövt 

gjort nånting om hon inte hade valt ut ens grupp. Nej det känns inte jätteseriöst. Första gången vi 

gjorde det visste jag inte ens att det var ett prov, då hade jag missat det typ”. 

5.8 Jämförelse lärare och elever B
Det framkommer hos läraren och elev B1 att de muntliga övningar klassen har gjort i huvudsak har 

varit förberedda tal, en bokpresentation i höstas och två tal. Lärare B framhåller att det automatiskt 

blir mer samtal och spontana diskussioner ju mer de lär känna varandra och nämner att de har ett 

boksamtal inplanerat. Elev B1 lyfter fram de förberedda talen men nämner även andra muntliga 

uppgifter. Elev B2 minns inga muntliga övningar förutom det nationella provets muntliga del.

      Muntlig framställning har enligt läraren tidigare haft en något underordnad roll men hon menar 

att det nu är mer jämnt fördelat. Elev B1 håller med om att fördelningen är ganska jämn även om 

det muntliga övningarna mest har varit under våren. B2 upplever att de inte alls övar tala i samma 

utsträckning som övriga moment men tillägger att det kanske kommer nu under våren. Eleverna är 

eniga om att det är det skriftliga som övas mest.

     Elever och lärare är överens att talet är lika viktigt som de övriga bedömningsmomenten även 

om elev B2 tvekar lite i sitt svar. Läraren ser gärna en ökning av talets plats i undervisningen, 

liksom elev B2 som anser att det just nu är lite obalanserat medan elev B1 är nöjd med hur det är. 

     Hur eleverna upplever responsen skiljer sig något åt. B1 är nöjd med att få direkt respons efter 

ett förberett tal men verkar inte uppfatta att hon även bedöms vid olika samtal och diskussioner. 

Elev B2 upplever att han får respons vid utvecklingssamtal och inför betygssättning. 

     Eleverna upplever att de har fått öva inför det muntliga delprovet även om de inte var helt säkra 

på om det var en testomgång eller ordinarie prov. Att det har funnits flera tillfällen att vara aktiv 

skapade ett lugn runt provtillfällena enligt B1. Elev B2 anser att upplägget kändes oseriöst och 
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nämner att man kanske inte ens hade blivit utvald. Här har eleven tydligen missat informationen om 

att  upplägget är att alla par ska få redovisa. 

5.9 Slutsatser
I avsnitt 5.9 presenteras de slutsatser jag dragit utifrån intervjuerna. Utgångspunkten är de frågor 

som presenterades i inledningsavsnittet, se 1.1.

      Det övergripande resultatet av min intervjustudie är att upplevelsen av talets plats i 

undervisningen skiljer sig åt mellan lärare och elever. Även undervisningens upplägg och innehåll, 

hur respons ges och hur det nationella provet genomförs skiljer sig åt mellan lärarna på de olika 

skolorna. Studien visar även på likheter i upplevelsen av det muntliga, både mellan lärarna på de 

olika skolorna och mellan eleverna. 

      Lärare A och B har lagt tyngdpunkten i sin undervisning på olika delar. Lärare A har haft 

muntliga övningar och samtal men inga större förberedda tal medan lärare B lagt fokus på att just 

tala inför en större grupp men har inte organiserat så många samtal och diskussioner. Båda säger att 

de under våren ska arbeta med den del som inte övats tillräckligt. Lärare B förklarar sitt upplägg 

med att ett förberett tal är lättare att bedöma och eftersom klassen var ny för henne så var det ett sätt 

att få en överblick av deras nivå. 

      Vilken plats upplever lärare och elever att momentet tala har i undervisningen? Lärare A säger 

att det muntliga troligtvis dominerar eftersom det pågår hela tiden. Lärare B medger att det muntliga 

har varit underordnat de andra momenten en tid men menar att det nu är jämt fördelat. Vad säger då 

eleverna? Alla fyra elever framhåller att det muntliga är underordnat de övriga momenten och de är 

eniga om att det är det skriftliga som man övar mest. 

     Utifrån svaren ovan skulle man kunna förvänta sig att samtliga elever vill öka talets plats i 

undervisningen medan lärarna är nöjda med den jämna fördelning som de upplever att deras 

undervisning redan har. Här visar det sig att tre av fyra elever och en lärare gärna ser att det 

muntliga får en ökad plats i undervisningen medan lärare A och elev B1 är nöjda med fördelningen: 

”Vi har ju haft tal nu”, säger eleven. Genom att klassen endast haft ett fåtal tillfällen för samtal och 

diskussion verkar eleven endast utgå från de förberedda talen när hon säger att hon är nöjd med den 

plats muntlig framställning har i undervisningen. 

       Alla respondenter är överens om att tala är lika viktigt som övriga bedömningsmoment. 

Eleverna tycker att talet är lika viktigt trots att de inte upplever att det har samma plats i 

undervisningen som läsa, skriva och lyssna. Eleverna upplever något som egentligen inte signaleras 

genom undervisningen. Hur kommer det sig? Har lärarna kanske varit tydliga med att påpeka att 

alla delar är lika viktiga även om det sedan inte märks i undervisningen?
28



      När det gäller respons finns både likheter och skillnader. Båda lärarna ger direkt respons vid 

förberedda tal, viket är uppskattat. Ges respons i helklass lyfter båda bara fram det positiva. Vid 

samtal och diskussioner ger lärare A respons som gäller hela gruppen utan att lyfta fram enskilda 

elever. Enskild respons ger lärare A först efter flera muntliga övningar. Lärare B låter respons på 

samtal och diskussioner vara frivillig. I intervjun med elev B1 framkommer det att hon inte tänkt på 

att andra uppgifter än förberedda tal kan ligga till grund för bedömningen. Hon berättar att hon 

aldrig har fått respons på samtal och diskussioner och tror inte att det är något som kan påverka 

bedömningen av det muntliga. 

       Både lärare A och B upplever bedömningen av det muntliga som något svårt och diffust, delvis 

på grund av att talet inte är beständigt. Båda säger sig ha nationella provets mall i bakhuvudet när 

det gör sin bedömning. Inför betygssättning använder båda lärarna sina anteckningar. Lärare A säger 

att han även går till minnet när han ska göra en helhetsbedömning av en elevs muntliga nivå. 

       Avslutningsvis har jag undersökt hur lärare A och B förbereder sina elever på det nationella 

provets muntliga del samt hur provet genomförs. Ser man skillnad mellan övning och upplägg 

lärarna emellan och hur upplever eleverna delprovet? Lärare A och B uppger båda att de förbereder 

sina elever inför provet, lärare A genom att göra provliknande upplägg utan att direkt nämna att de 

övar inför provet. Lärare B säger att de förberedda talen eleverna har gjort har varit en förberedelse 

inför provdelen. Klassen har även fått genomföra ett prov som en testomgång. Eleverna B1 och B2 

säger att de fick öva inför provet och elev B1uttrycker att hon är nöjd med förberedelserna. Ingen av 

eleverna B1 och B2 är dock säker på om testomgången var just bara en testomgång eller ett riktigt 

provtillfälle. Eleverna A1 och A2 upplever inte att de har fått öva inför delprovet vilket eventuellt 

kan förklaras med att deras lärare valt att inte alltid berätta när de gör det.  Elev A1 vet inte hur 

provet kommer att genomföras medan elev A2 säger att läraren berättat hur det kommer att gå till. 

      Genomförandet skiljer sig åt på flera sätt. Hos lärare A presenterar alla par i gruppen samma 

text. Läraren stannar vid en text om det blir en givande diskussion. Lärare B genomför provet under 

flera lektioner och en och samma elev har möjlighet att vara muntligt aktiv vid flera tillfällen.

       Elevernas syn på delprovet framkommer i studien. Ingen av dem upplever provet som en 

särskild viktig och avgörande del. Elev A2 upplever provet som en ”rest”, B1 tror ingen i klassen 

upplevde provet som ett ”jätteallvarligt prov” och klasskamraten B2 tycker att den muntliga delen 

känns ”oseriös”. 
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6 Sammanfattning och avslutande diskussion
Syftet med den här studien har i stort varit att undersöka hur lärare och elever upplever det muntliga 

momentet i undervisningen. Min önskan är att resultatet ska informera och inspirera lärare till att 

reflektera över talets plats i undervisningen. Undersökningen utgår från mitt eget intresse för 

momentet tala i undervisningen och från en önskan om att resultatet skulle kunna ge en 

fingervisning om hur det kan se ut. Som verksam lärare i svenska har jag tagit till mig och 

reflekterat över resultaten som gjort mig mer uppmärksam på hur jag själv planerar, presenterar och 

bedriver min undervisning. Jag vill framhålla att studiens storlek gör att den inte är representativ för 

en allmän tolkning men att den kan visa hur den muntliga undervisningen inom svenskämnet kan se 

ut och vilka problem som kan uppstå i denna.

      Studie visar att undervisningens upplägg skiljer sig åt mellan lärarna. Båda två har haft mer 

fokus på ett av de områden som ingår i momentet tala. Möjligtvis kan friheten en lärare har i 

planerandet och genomförandet av sin undervisning vara en förklaring till att det ser olika ut. En 

risk jag ser med att inte fördela undervisningen jämnt mellan samtal och förberedda tal är att 

bedömningen då i huvudsak baseras på en av delarna. Ytterligare en risk är att eleverna inte 

upplever vad som ingår i momentet utan endast utgår från det som klassen övat på vilket visar sig 

då elev B1 säger sig vara nöjd med det muntliga i undervisningen genom att säga:”Vi har ju haft 

tal.” Eleven verkar endast utgå från de förberedda talen när hon säger sig vara nöjd med utrymmet 

för det muntliga momentet. På grund av att klassen är ny har lärare B arbetat med andra moment 

som upplevs lättare att bedöma än det muntliga. Skulle ett lärarbyte till vara tvunget och 

nästkommande lärare har liknade upplevelse finns en risk att eleverna går miste om undervisning i 

det muntliga under lång tid. 

     Talets plats i undervisningen upplevs olika av lärare och elever. I min studie framkommer det 

liksom i Olsson Jers studie från 2010 att eleverna upplever en obalans mellan undervisningen i det 

muntliga och i det skriftliga. I min studie, till skillnad från Olsson Jers resultat, är ingen av lärarna 

medvetna om den obalans som eleverna upplever. Lärare A och B anser att det är en jämn 

fördelning mellan momenten som ingår i svenskämnet medan samtliga elever tydligt uttrycker att 

det muntliga är underordnat och att tyngdpunkten ligger på det skriftliga vilket även framkommer i 

Olsson Jers studie. Varför skiljer sig upplevelserna åt på den här punkten? Varför lyckas inte lärarna 

förmedla att ”det muntliga pågår hela tiden” som lärare A säger? Anser lärare att det muntliga är 

lika viktigt som till exempel det skriftliga så borde det märkas i undervisningen. Vid betygssättning 

så betyder det skriftliga mest säger elev A2 vilket även visat sig i studier av Palmér (1999), 

Brännström (2008) och Olsson Jers (2010) där det framkommit att det skriftliga påverkar betyget 

mest. Att bedömningen ”pågår hela tiden” måste även kommuniceras till eleverna så de förstår, 
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annars kanske eleven väntar på ett specifikt tillfälle då han eller hon tror att det muntliga ska testas. 

På grund av att lärare A inte alltid berättar att en muntlig övning pågår reflekterar eleverna kanske 

inte över att de gör en uppgift där det muntliga övas och bedöms. Kanske tar lärarna även med vad 

de planerar i framtiden i sitt svar på frågan om talets plats medan eleverna av naturliga skäl bara 

refererar till vad de hittills upplevt. Elev B2 lyfter själv upp tanken att läraren kanske delat upp 

momenten och att fokus kanske kommer att ligga på det muntliga framöver.  

     Beträffande responsen använder sig båda lärarna av direkt respons vid förberedda tal vilket är 

uppskattat av eleverna. Då responsen sker i helklass väljer båda lärarna att enbart lyfta fram det 

positiva. Det har framkommit i studier av Olsson Jers (2010) och Palmér (2008a) att lärare många 

gånger har svårt att ge respons som kan uppfattas som kritisk, speciellt i en situation där övriga 

klasskamrater finns närvarande. Detta syns även i min undersökning där lärarna enbart ger positiv 

respons i helklass. En risk med den salutogena responsen är att den utestänger förhållanden som är 

mindre bra men som kan vara uppenbara för lyssnaren. Om lärare enbart ger positiv respons kan 

omdömena uppfattas som orättvisa och oärliga eftersom både lärare och elever har en uppfattning 

om vad en mindre bra muntlig framställning är (Olsson Jers 2005). Samtidigt tar läraren troligtvis 

med det negativa i sin bedömning av elevens muntliga förmåga medan det kanske aldrig 

kommuniceras till eleverna. 

      Vid boksamtal går båda lärarna runt och lyssnar utan att direkt kommentera. Lärare A ger ofta 

respons på samtalet som helhet till klassen utan att lyfta fram enskilda vissa elever. De enskilda 

samtalen sker för lärare A först efter att flera muntliga övningar har gjorts. Lärare B låter eleverna 

välja om de vill ha enskild respons efter till exempel ett boksamtal. Detta kan betyda att elever som 

behöver få respons för att både förstå och utvecklas väljer att inte få det. Det finns säkerligen även 

blyga elever som undviker att gå fram. Erbjudandet kan dessutom missas om man inte är 

uppmärksam vilket verkar ha hänt elev B2 som inte upplever att han fått någon respons på det 

muntliga förutom vid utvecklingssamtal och betygssättning. Att låta det vara frivilligt att få respons 

tror jag gynnar de motiverade eleverna mer än elever som B2, som inte tar sådana tillfällen i akt. 

Elev A1 tänker att det är läraren som ska ta initiativ att berätta hur man ligger till. Slutsatsen jag 

drar är att de elever som inte själva gärna tar initiativ är beroende av att läraren tar och har det 

ansvaret.

       Eleverna B som aldrig har fått respons efter några samtal eller diskussioner tror inte heller att 

de är något som påverkar bedömningen. Här finns en brist i kommunikationen om vad som ingår i 

momentet tala och vad som ska bedömas. Elev B1 upplever att en muntlig övning endast kan 

påverka bedömningen om hon får respons eller ser att läraren antecknar. I en granskande studie som 

gjordes i Norge 2001 framkom det att responsen fungerade bättre då lärarna hade bestämda kriterier 

för vad responsen skulle innehålla (Penne & Herzberg 2008). Bra bedömningsanvisningar har även 
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visat sig ge en mer likvärdig bedömning (Palmér 2008b). Tydlig kommunikation och att arbeta med 

en matris skulle kanske kunna få eleverna A och B att inse vad som ska övas och bedömas. 

      Lärarnas upplevelser av bedömningen som svår och diffus kanske kan avhjälpas med att det 

muntliga får större plats i undervisningen, att de använder matriser i större utsträckning samt att de 

använder sig av kamratrespons, ett arbetssätt som enligt Palmér (2010:99) skulle kunna vara till 

hjälp vid den formativa bedömningen.

      Som Palmér (2008a) och Brännström (2008) framhåller har en språklig aktivitet även ett 

kunskapsinnehåll som ingår i bedömningen (se 2.3.3). Det är av stor vikt att kommunicera till 

eleverna vad som ska övas och bedömas så varken den ena eller den andra delen går förlorad. 

Lärare A får genom boksamtalet in både form och innehåll, men tyvärr är det inte tillräckligt tydligt 

kommunicerat till eleverna som istället upplever att boksamtalet enbart ska visa deras kunskaper om 

bokens innehåll. Elev A2 upplever inte boksamtalet som en muntlig övning utan framhåller att det 

lika gärna hade kunnat vara ett skriftligt prov. En viktig slutsats jag drar är att man bör lägga stor 

vikt vid tydlighet och kommunikation om vad som övas och bedöms.

      Vad som är värt att lyfta fram gällande bedömningen av det muntliga är att en av eleverna, elev 

A2, framhåller att den muntliga prestationen inte påverkar betyget nämnvärt: ”Man övar inte så 

mycket muntligt och har inga muntliga prov”, säger eleven. En muntlig text är inte värd att satsa på 

om resultatet inte kommer att belönas, en slutsats som även Brännström drar i sin studie från 2008. 

Eleven upplever inte den muntliga delen som så viktig och tror själv att orsaken till det är lärarens 

inställning. Elev B1 nämner att hon bara tror att det är de förberedda talen som ingår i bedömningen 

och att spontana samtal eller diskussioner inte kan påverka bedömningen eller betyget. Man kan, 

enligt henne, bara konstatera om någon är aktiv eller inte aktiv. I just hennes klass kanske det 

stämmer. Läraren bedömer det han eller hon ser och hittills har klassen endast haft förberedda tal. 

Att bedöma något som inte funnits med i undervisningen är ju inte möjligt. Det något svala intresset 

elev B2 visar beträffande svenskans muntliga del kan kanske förklaras med att motivationen 

påverkas om de muntliga prestationerna inte får tillräckligt utrymme i bedömningen, något som 

Palmérs (1999) resultat visar på. 

      När det gäller det nationella provet visar det sig att lärarna förbereder sina elever på det 

muntliga delprovet men på olika sätt. Båda har dock valt att inte prata så mycket om själva provet 

utan förbereder eleverna utan att de upplever att de gör ett provliknande upplägg. Intressant vore att 

jämföra förberedelserna inför de olika delproven. Elev B1 beskriver en otrolig stress som eleverna 

upplever inför skrivdelen som inte verkar existera inför den muntliga delen. Orsaken kan kanske 

vara att de skriftliga uppgifterna påverkar betyget mer och kan upplevas direkt betygsavgörande.

      Tittar man på genomförandet av delprovet är det möjligt att man som elev gynnas av lärare B:s 

upplägg. Där får varje par presentera en egen text inför gruppen innan det mynnar ut i en större 
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diskussion. Hon genomför provet så att det finns möjlighet för eleverna att höra fler texter och även 

vara aktiva vid flera tillfällen. Det ger även henne mer underlag för bedömningen. Lärare A låter 

alla pargrupper presentera en och samma text. Här kan man som elev påverkas av om man får 

presentera först eller sist. Blir det sedan en bra diskussion stannar man vid endast en text. Som elev 

blir man då mer beroende av när man får presentera och vilken text läraren valt ut.

      Elevernas syn på det muntliga delprovet framkommer tydligt i studien. Ingen upplever provet 

som något viktigt eller avgörande samtidigt som de säger att det muntliga i sig är viktigt att öva på. 

Hur kommer det sig? Kan det vara på grund av att eleverna upplever att momentet inte väger så 

tungt vid betygssättning, att lärarna inte lägger så stor vikt vid det muntliga, att eleverna inte får så 

mycket respons eller att delprovet ofta pågår under flera lektioner? 

       Att delprovet i sig kan genomföras när det passar respektive skola och lärare gör nog att det ser 

väldigt olika ut i landet. Att provet kan pågå under flera lektioner kan även vara en förklaring till att 

eleverna känner sig lugnare inför det muntliga delprovet. Är de frånvarande vid ett tillfälle finns det 

ofta en chans att de får plats i en annan grupp vid ett senare tillfälle medan lärare ofta talar om 

vikten av att inte missa när A och C-delen ska genomföras. Det muntliga delprovet kräver även mer 

av läraren vid provtillfället än de andra delarna och lärarna kan vara i behov av mer hjälp för att 

kunna genomföra provet bra än vad skolan kan erbjuda. I lärarinformationen som Skolverket ger ut 

lyfter de fram medbedömning som positivt, något som inte alltid är möjligt på skolor idag, även om 

det kan bidra till att säkerställa bedömningen. 

      Jag vill framhålla en positiv effekt av delprovet som elev B1 lyfter fram. Hon tror att fler elever 

kommer att tänka på att vara mer aktiva muntligt efter att ha genomfört provet. Den insikten kan 

förhoppningsvis gynna de här två klasserna eftersom båda lärarna uppger att de ska arbeta mer med 

muntliga övningar framöver.

      Efter att ha fått möjligheten att fördjupa mig i ett enda ämne har jag blivit både inspirerad och 

nyfiken på att undersöka vidare hur man kan tydliggöra talets plats och bedömning för eleverna. 

Arbetet med uppsatsen har även väckt tankar runt hur lärare förbereder sina elever på nationella 

provets samtliga delar i svenska. Vad påverkar elevernas upplevelser av de olika provdelarna? 

      Som avslutning kan jag konstatera att lärare har en avgörande roll i hur eleverna upplever 

undervisningen och att det är av vikt att vara medvetet om det. Ju mer kunskap vi lärare har desto 

mer möjligheter skapar vi, till oss själva och till eleverna! 
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Bilaga 1 Intervjuguiden inför samtal med lärare A och B

Vilka uppgifter har du genomfört i år 9 för att eleverna ska öva sina muntliga färdigheter? 

Hur är fördelningen samtal och förberedda tal i din undervisning?

Vilken plats upplever du att muntlig framställning har i din undervisning, i förhållande till de andra 
momenten?

Vill du öka talets plats i undervisningen? 

Hur och när ger du respons till eleverna på det muntliga?

Hur gör du för att kunna bedöma det muntliga och hur upplever du bedömningsarbetet?

Hur förbereder du eleverna inför muntliga NP?

Hur genomförs det muntliga provet?
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Bilaga 2 Intervjuguiden till elever A1, A2, B1, B2

Vilka muntliga övningar har du haft i svenskundervisningen under 9:an? (tal och samtal)

Upplever du att ni övar momentet tala lika mycket som läsa, lyssna och skriva?

Är övning i tala mindre viktigt, lika viktigt eller mer viktigt än läsa, skriva och lyssna? Motivera.

Hur får du respons på det muntliga? När får du respons?

Vet du hur du ligger till och vad du ska förbättra?

Har ni övat inför muntliga delen på NP, hur gick övningen till? Hur upplevde du den?

Hur genomfördes det muntliga delprovet?

Vad är dina tankar om delprovet? Förklara gärna din åsikt/upplevelse.
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