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Abstrakt 
 

Title: Oral language development in the classroom 

Teachers’ perceptions and their practice 

 

The aim of this study is to investigate the opportunities for oral language development 

that teachers offer pupils during lessons in Swedish in grade 3. The following questions 

guided the study: how do teachers perceive that they offer the pupils opportunities for 

oral language development in their teaching and what possibilities for oral language 

development do teachers offer pupils? 

The methods used to answer the questions are interview and observation of two 

teachers in two different classrooms. In all, two interviews and four observations were 

conducted. An observation schedule was used during the observations and the interviews 

were semi-structured, based on the same questions. The interviews were audio-recorded 

and transcribed.  

The collected material showed that the oral activities which the teachers said they 

offered their pupils were working in pairs or small groups, whole-class conversations and 

drama. The teachers said that they interacted with the pupils through taking turns and 

asking questions. The activities the teachers offered their pupils during the four 

observations were whole-class conversations led by the teacher, structured conversations 

in small groups and spontaneous conversations among pupils and between pupils and 

teacher, and interactive book reading. The interactions used by the teachers took the form 

of speech, questions and body language. The conclusion of the study is that teachers must 

have more tools for taking advantage of opportunities to let the pupils develop their oral 

language. The view of what oral language development can involve should also be 

broadened. 
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1 Inledning 
 
Den muntliga språkförmågan har visat sig central för elevers läs- och skrivutveckling 

samt för kunskapsutvecklingen inom andra ämnen (Dockrell, Bakopoulou, Law, Spencer 

& Lindsay 2015). Enligt läroplanen (Skolverket 2016a) ska skolan främja alla elevers 

livslånga lärande, och för att elever ska utveckla sin läs- och skrivförmåga behöver de ha 

ett utvecklat muntligt språk. Elever bör därför få många möjligheter att utveckla sitt 

muntliga språk redan i de lägre årskurserna. 

Baserat på egna erfarenheter har vi uppmärksammat att det främst är det skriftliga 

språket som står i fokus under lektionstid, trots att det muntliga språket har stort utrymme 

i läroplanen. Elever ska redan i årskurs 3 uppnå kunskapskrav som innehåller muntlig 

framställning. Exempel på detta är mål från det centrala innehållet i ämnet svenska: ”Att 

lyssna och återberätta i olika samtalssituationer” och ”muntliga presentationer och 

muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare” (Skolverket 2016:248a). 

Vi har därför valt att undersöka de möjligheter som lärare erbjuder för att stärka elevers 

muntliga språk i klassrummet i ämnet svenska. Det är främst inom svenskämnet som 

grunden till den muntliga språkutvecklingen läggs. Därmed är det relevant att ta reda på 

vilka möjligheter eleverna får att utvecklas muntligt i ämnet svenska. Dysthe (1996:10) 

menar att lärare har ordet ca 75 % av lektionstiden medan elever kommer till tals ca 25 % 

av lektionstiden, trots att flera undersökningar visar att elever lär sig mer om de får 

använda det muntliga språket (Dysthe 1996:10). Studien undersöker därför hur lärare i 

dagens skola låter elevers muntliga förmågor synas under lektionstid i ämnet svenska i 

årskurs 3. Därmed är studien avgränsad till att undersöka det talade språket. Studien bidrar 

till att belysa hur lärare går tillväga för att stödja elevers muntliga språkutveckling för att 

de ska uppnå kunskapskraven i läroplanen. 

 
1.1 Syfte 
 
Syftet är att undersöka de möjligheter till muntlig språkutveckling som lärare erbjuder 

elever under lektioner i ämnet svenska i årskurs 3. Följande frågeställningar ska hjälpa 

oss att uppnå vårt syfte: 

 

• Hur uppfattar lärare att de erbjuder eleverna möjligheter till muntlig språk-

utveckling i undervisningen?  

• Vilka möjligheter till muntlig språkutveckling erbjuder lärare elever? 
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2 Forskningsbakgrund  
 
I detta avsnitt presenteras den teori som studien utgår ifrån (2.1). Vidare berörs relevanta 

delar av styrdokumenten (2.2), sambandet mellan språklig förmåga och litteracitets- och 

kunskapsutvecklingen (2.3), muntlighet i klassrummet (2.4) och aktiviteter som främjar 

muntlig språkutveckling (2.5). 

 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 
Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Redan under 1920-talet 

formulerade Vygotskij sina tankar om mänsklig utveckling i dåvarande Sovjetunionen 

(Säljö 2014:48). Människans fysiska och språkliga redskap och samspelet mellan dessa 

är grunden inom ett sociokulturellt perspektiv. Dessa redskap syftar på de resurser, såväl 

språkliga som fysiska, som människan har tillgång till när hen förstår och agerar i om-

världen, och det är genom kommunikation som dessa redskap skapas och förs vidare 

(Säljö 2014:29).   

Språket är den mest unika beståndsdelen i mänsklig kunskapsbildning, och tack 

vare språket har människan förmågan att kommunicera erfarenheter med varandra och 

utbyta kunskaper och använda dem i framtida sammanhang (Säljö 2014:82). Att lära sig 

kommunicera menar Dysthe (1996) är att bli sociokulturell, då all inlärning är aktiv och 

social. Kunskap är något som måste byggas upp i ett samspel med andra och mening är 

något som skapas mellan människor genom språket (Palmér 2010:18). I ett sociokulturellt 

perspektiv är samspelet mellan kollektivt och individuellt lärandet i fokus (Säljö 

2014:13).   

Vygotskij formulerade idén om den proximala utvecklingszonen (Säljö 2014:120). 

Människan befinner sig ständigt under utveckling och förändring, och vi har möjlighet att 

tillägna oss kunskaper från människor runt omkring oss. Den proximala utvecklingszonen 

är den nivå som ligger närmast i utvecklingen till elevens nuvarande kunskapsnivå. 

Dysthe (1996:55) menar att skolan ofta varit intresserad av den utvecklingsnivån eleven 

befinner sig på just nu istället för att intressera sig för elevens möjligheter till utveckling. 

Den potentialen kan läraren bli medveten om när hen ser vad eleven kan åstadkomma 

med hjälp av vägledning och stöttning (scaffolding). Med hjälp av stöttning från läraren 

kan eleven klara av uppgifter som hen inte klarar av på egen hand. I den proximala 

utvecklingszonen behöver eleven få konkreta stöttor för hur hen ska lösa en uppgift (Säljö 

2014:123). Gibbons (2010:29) menar att stöttning inte enbart handlar om att hjälpa sin 
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elev, utan istället om att läraren ska leda eleven till djupare kunskap. Eleven ska så 

småningom klara av att utföra en liknande uppgift på egen hand. Vygotskij menar att det 

eleven klarar med stöttning idag, klarar hen själv imorgon (Gibbons 2010:27).                    

Säljö (2014:124) beskriver utvecklingen inom den proximala utvecklingszonen 

som en stegvis process. I första steget saknar eleven förtrogenhet med det eventuella 

redskap som ska användas, och i nästa steg får eleven handledning om hur redskapet 

fungerar. I det tredje och fjärde steget utvecklar eleven sin förmåga att använda redskapet 

tills hen till slut kan använda det på egen hand. Genom att undervisa elever på en nivå 

som motsvarar deras individuella proximala utvecklingszoner stimulerar man deras 

utveckling, och som ett resultat av det kan eleven möta nya kunskaper (Justice & Ezell 

1999). Gibbons (2010:27) menar att eleven inte enbart ska lära sig hur hen ska hantera en 

specifik uppgift, utan kunna ta tillvara på kunskapen och applicera den i ett annat 

sammanhang. Eleven ska inte bara lära sig vad hen ska tänka, utan hur hen ska tänka. 

 

2.2 Styrdokument  
Det sociokulturella perspektivet framträder tydligt i styrdokumenten då läroplanen 

framhåller att ”språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade” (Skolverket 

2016:9a). Vidare står det att eleven ska ges ”rika möjligheter att samtala, läsa och skriva” 

för att utveckla sina förmågor att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 

förmåga (Skolverket 2016:9a). Läroplanen vilar på demokratisk grund. I ett demokratiskt 

samhälle är det av yttersta vikt att elever lär sig använda ett språk då demokrati och 

kommunikation hör tätt samman. Att träna muntlig kommunikation i klassrummet menar 

Olsson Jers (2012:7) handlar om djupa demokratiska rättigheter. Den elev som talar inför 

andra människor övar på att föra fram en åsikt och får på så vis göra sin röst hörd, vilket 

är grunden i ett demokratiskt samhälle. För att kunna verka som en demokratisk 

medborgare i olika kommunikationssituationer är kommunikativ kompetens nödvändig 

(Olsson Jers 2012:6). Varje deltagare i samhället vill framstå som trovärdig, och därmed 

behöver eleverna få möjlighet att öva sin kommunikativa kompetens under sin skolgång. 

Detta kan bland annat ske genom dialog med lärare och andra elever då dialogen är en 

grundläggande komponent i ett sociokulturellt perspektiv på lärande (Säljö 2014).  

Ett av skolans mål är att eleverna ”kan använda det svenska språket i tal och skrift 

på ett rikt och nyanserat sätt” (Skolverket 2016:13a). Det centrala innehållet i svenska för 

åk 1–3 består också av ett antal mål som eleverna förväntas uppnå. Eleverna ska kunna 

lyssna och återberätta, framföra muntliga presentationer och få höra talas om berättande 



  
 

4 

i olika kulturer. Eleverna ska även få ta del av ord och begrepp för att uttrycka känslor, 

kunskaper och åsikter. Eleverna ska få reda på hur muntlig framställning kan uppfattas 

av omgivningen beroende på talarens tonfall och ords nyanser, likaså hur skillnader i tal- 

och skriftspråk kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk. Dessa mål uppnår eleven 

framför allt i sociala sammanhang, där erfarenheter får bli till nya kunskaper. 

I Nya språket lyfter, ett material som Skolverket (2016b) gett ut som stöd för 

bedömningen av elevernas språkliga förmågor i enlighet med kursplanerna, finns ett 

kapitel som visar på det ”talade språkets grundläggande betydelse för varje människas 

identitet, sociala trygghet och lärande” (Skolverket 2016:6b). I kapitlet som heter ”Tala 

är grunden” tas problematiken upp att elever ofta inte får lika stor chans att utveckla sina 

muntliga förmågor som läs- och skrivförmågor. I kapitlet jämförs arbetet med de muntliga 

förmågorna och arbetet med läsundervisningen. Olsson Jers (2012:6) menar att 

läroplanen inte är problemet; den lägger stor vikt vid muntlighet hos eleverna, speciellt i 

jämförelse med tidigare läroplaner. Olsson Jers menar istället att det är lärarna som måste 

öka sin kompetens i hur man skapar meningsfulla lärandesituationer genom goda 

retoriska kunskaper. Snowling, Humle, Bailey, Stothard och Lindsay (2011) menar att 

välutbildade lärare ofta har större möjligheter att ge eleverna den hjälp de behöver i 

språkutvecklingen. Ju tidigare svårigheter identifieras, desto lättare är det att sätta in 

resurser och adekvata pedagogiska åtgärder. 

 

2.3 Språklig förmåga och litteracitets- och kunskapsutveckling 
Det verbala språket är det som vi lär oss först och utgångspunkten för alla individers 

språkutveckling. Den talspråkliga förmågan ligger till grund för elevers litteracitets-

utveckling och övrig kunskapsutveckling (Dockrell, Bakopoulou, Law, Spencer & 

Lindsay 2015; Dockrell, Stuart & King 2010; Conti-Ramsden, Durkin, Simkin & Knox 

2009). Talsvårigheter kan därmed leda till svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen 

(Dockrell m.fl. 2015). Språkutveckling beror dels på yttre påverkan, dels på en medfödd 

förmåga att lära sig ett talat språk. Språket används också för att utveckla vår 

tankeförmåga. Barn som inte får använda sitt språk redan i förskoleåldern hämmas i sin 

språkliga och kognitiva utveckling (Arnqvist 1993:19ff). 

En stor del av den senare språkutvecklingen sker inom skolans värld, och därför är 

det av yttersta vikt att elever får möjlighet att på olika sätt använda och utveckla sitt 

muntliga språk. Barnet tillägnar sig skriftspråket till följd av talspråket där den primära 

funktionen är att förmedla budskap (Arnqvist 1993:76). Barn med ett välutvecklat språk 
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har lättare att lära sig läsa och skriva (Shanahan 2006). I svensk- och SVA-

undervisningen tillägnar sig elever skriftspråkets och det formella talade språkets regler, 

och genom undervisningen i övriga ämnen får eleverna utöka sitt ordförråd. Det kan röra 

sig om 3.000 nya ord per år som elever lär sig, men variationen kan vara stor mellan olika 

elever. Enligt Dockrell m.fl. (2015) har skolan ett stort ansvar att låta eleverna få vara 

muntligt aktiva. För att kunna utveckla en god läs- och skrivförmåga bör eleverna först 

ha utvecklat ett fungerande muntligt språk, då brister i denna förmåga hämmar eleverna i 

sin litteracitetsutveckling.  

Att samtala och att kunna vara en aktiv samtalsdeltagare har också en stor betydelse 

för utvecklingen av läs- och skrivförmågan. Att samtala och tala är led i 

socialisationsprocessen och strukturerade samtal mellan lärare och elever kan vara ett sätt 

att låta eleverna utveckla sitt verbala språk. Mycket kan hända i möten med klasskompisar 

och nya situationer som både försvårar och förbättrar utvecklingen. Skolans personal bör 

därför ha elevers muntliga språkutveckling under uppsikt. Elevers muntliga förmåga kan 

dock se olika ut i olika situationer, vilket betyder att lärare bör skaffa sig en mångsidig 

bild av hur elever uttrycker sig i olika situationer i och utanför klassrummet (Skolverket 

2016b). 

 

2.4 Muntlighet i klassrummet 
Att kunna uttrycka sig språkligt i klassrummet är en förutsättning för att lärande ska ske. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är det också förmågan att kunna uttrycka sig som är 

grunden för lärande. En lärare väljer inte om hen ska använda språket utan hur mycket 

och på vilket sätt hen gör det, och det är även läraren som avgör hur muntligt aktiva 

eleverna får vara (Dysthe 1996:14). Garme (2006:113) menar att tal och samtal ska bli en 

naturlig del av undervisningen. Allt berättande om erfarenheter är den grundläggande 

delen i många samtal. I de lägre årskurserna inleds ofta dagen med en samling då eleverna 

får dela med sig av saker som har hänt eller ska hända. Denna aktivitet ska inte 

underskattas då eleverna får vara en del av ett samtal som förmedlare eller lyssnare. 

Likaså menar Olsson Jers (2012:68) att klassrummet är den arena där eleverna får öva på 

att bli talare.    

Dysthe (1996) har i sin studie undersökt hur skrivande används som 

inlärningsmetod i tre klasser. Under sin forskning var hon inriktad på skrivandet men 

upptäckte betydelsen av muntlighet under studiens gång. Hennes huvudsakliga slutsats är 
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att skrivande är ett viktigt redskap för inlärningen, men inlärningspotentialen ökar då 

skrivande och samtal samspelar (Dysthe 1996:220).    

Som observatör i klassrummet upptäckte Dysthe (1996:9) att det lärarstyrda 

samtalet långt ifrån alltid aktiverade eleverna, och de fick då inte chansen att utvecklas 

inom sina respektive proximala utvecklingszoner. Samtalet var ofta en monolog av 

läraren snarare än en dialog mellan lärare och elever då läraren var den som ställde frågor 

och eleverna svarade med få ord eller korta meningar. Detta kallar Dysthe (1996) för en 

monologisk undervisningsdiskurs som utger sig för att vara dialogisk. Traditionella 

helklassamtal är ofta av monologisk art, vilket begränsar elevernas talutrymme och deras 

chanser att uttrycka sina tankar (Palmér 2010:27). Även om klassrummet är monologiskt 

betyder det inte att det helt saknas dialog utan att den dialogiska potentialen inte blir 

utnyttjad. Ofta är ett klassrum både dialogiskt och monologiskt (Palmér 2010:28). Även 

Olsson Jers (2012:25) menar att när det finns en mottagare kan inte muntlig framställning 

vara monologisk utan bör vara en monologisk dialog. Dysthe (1996:10) framhåller flera 

undersökningar som visar att läraren har ordet 75 % av klassrumstiden medan eleverna 

enbart har ordet 25 % av tiden, trots att forskning visar att elever lär sig mer om de är 

muntligt aktiva. Det var få tillfällen under Dysthes studie som eleverna fick verbalisera 

sin kunskap.      

Dysthe (1996:62) skriver om begreppet dialog och dess bredd. En dialog behöver 

inte bara vara ett samtal mellan två individer. I klassrummet kan en dialog vara samspelet 

mellan läraren och hela klassen, lärarens samspel med enskilda individer, muntligt 

samspel mellan elever, samspel mellan elever och deras texter och andras texter. Utifrån 

denna syn äger inlärning alltid rum i ett samspel, antingen i dialog med andra människor 

eller i dialog med texter. Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande är dialogen mellan 

människor grunden; det är genom att utbyta erfarenheter som kunskap utvecklas (Säljö 

2010).  I ett dialogiskt klassrum handlar inte samtalen främst om att kontrollera kunskap, 

utan samtalet blir en plats för meningsbyten där många röster hörs och är viktiga. Palmér 

(2010:31) menar att ”när elever och lärare tillsammans tolkar sina personliga erfarenheter 

av verkligheten sker lärande.” 

I Nya språket lyfter (Skolverket 2016b) står det att talets och samtalets plats i 

elevens utveckling och lärande är central. Tal och samtal mellan människor liknar läsning 

och skrivning då situation, mottagare, elevens trygghet och grupptillhörighet påverkar. 

En elev som inte visar vilja att utvecklas muntligt bör lärare ha uppsikt över och ge den 

stöttning som eleven behöver. Tysta elever kan lätt bli ”osynliga” i ett sammanhang där 
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många elever ingår. Enligt McCroskey och Richmond (1991) finns det olika typer av tysta 

elever. Att elever är tysta kan bland annat bero på sociala svårigheter och kulturella och 

etniska aspekter. 

För att arbeta med tysta elever måste man först som lärare analysera sin egen 

kommunikativa förmåga. Beroende på vilken lärare eleven har kommer det kommunika-

tiva klassrummet att se olika ut. Ju mer man kommunicerar muntligt, desto mer måste 

även eleverna göra det, vilket kan vara positivt för tysta barn. Läraren måste även försöka 

identifiera orsaken till barnets tystnad (McCroskey & Richmond 1991). Palmér (2010) 

beskriver hur läraren kan stötta elever med talängslan genom att skapa ett tryggt klassrum 

där inga negativa kommentarer får förekomma, se till att eleverna får yttra sig tidigt och 

låta eleverna bli medvetna om hur viktiga de är som åhörare och att de påverkar den som 

talar genom hur de beter sig.  

 

2.5 Muntliga aktiviteter och interaktioner som främjar muntlig 
språkutveckling 
Flera internationella studier visar att muntliga aktiviteter och interaktioner i under-

visningen kan främja den muntliga och skriftliga språkutvecklingen samt läsutvecklingen 

(t.ex. Dockrell m.fl. 2015; Dockrell m.fl. 2010; Hargrave & Senechal 2000; Mol, Bus & 

de Jong 2009; Verhoeven, van Leeuwe & Vermeer 2011). Exempelvis visar Dockrells 

m.fl. (2010) hur regelbundna och evidensbaserade muntliga aktiviteter kan bidra till 

betydande förbättringar i barns muntliga språk. I studien användes en aktivitet som kallas 

”Talking time”. Aktiviteten innefattade tre dimensioner av språkutveckling: utveckling 

av ordförrådet, ordförståelse och att kunna dra slutsatser och bygga upp elevernas 

berättande. Detta gjordes bland annat genom att interaktivt läsa texter och se på bilder 

med olika teman där pedagogerna fokuserade på olika ord. Eleverna möttes och stöttades 

i sina respektive proximala utvecklingszoner. 

Flera av de ovan nämnda studierna visar hur skönlitteratur används för att stärka 

elevers muntliga språkutveckling, bland annat genom att utöka deras ordförråd. Hargrave 

och Senechal (2000) undersökte ”shared-book reading” och “dialogic reading” där frågor 

som varför, vad, vem och när gjorde eleverna delaktiga. Studien visade att barnens 

ordförråd ökade då de fick vara språkligt aktiva vid läsningen. På liknande sätt visade 

Verhoeven m.fl. (2011) hur barnens ordförråd påverkar deras läsutveckling. Ju större 

ordförråd ett barn har, desto lättare kommer hen att ha att utveckla sin läsförmåga. I en 

annan studie noterade Justice och Ezell (2002) hur den barngrupp som hade fokus även 
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på skriften och inte enbart på bilderna när pedagogerna läste böcker överträffade den 

barngrupp som hade fokus enbart på bilderna i tre kategorier: alfabetisk kunskap, ords 

betydelse och att känna igen bokstäver. 

Interaktiv bokläsning är något som Mol, Bus och de Jong (2009) undersökt. Barnen 

som deltog kunde ännu inte läsa eller skriva. Lärarna skulle uppmuntra barnen att vara 

aktiva innan, under och efter läsningen. Lärarna använde sig av öppna frågor under 

läsningen, pratade om ords betydelse och lät barnen återberätta och fundera över vad de 

trodde skulle hända i berättelsen. Studien visade att barns muntliga och skriftliga språk 

gynnades av detta arbetssätt t.ex. genom att barns ordförråd ökade, vilket gav dem större 

möjligheter att uttrycka sig. 

Dysthe (1996:238) nämner tre viktiga villkor som har hög inlärningspotential: 

engagemang, elevers delaktighet och högt ställda förväntningar. Äkta engagemang från 

både lärare och elever menar Dysthe skapar en god inlärningsmiljö. Läraren ska vara 

hängiven sitt arbete. Engagemang kan bland annat skapas genom att integrera elevers 

egna frågor och svar i undervisningen. På detta vis blir också elever mer delaktiga och 

kan på ett naturligt sätt öva sin muntliga förmåga. Läraren ska ha höga uttalade 

förväntningar på sina elever eftersom det leder till bättre elevresultat. Dysthe (1996) pekar 

på vikten av hur dessa förväntningar kommer till uttryck. Eleverna ska känna sig motive-

rade och få utmanas inom sina respektive proximala utvecklingszoner och få den stöttning 

de behöver för att komma vidare i sin kunskapsutveckling.         

Att använda autentiska frågor i klassrummet är något som Dysthe (1996:58) och 

Palmér (2010:29) förespråkar. Dessa frågor kan vara med och skapa engagemang och 

delaktighet bland elever. Autentiska frågor utan ett givet svar kan användas för att 

uppmuntra elever till eget tänkande och reflekterande. Både Dysthe och Palmér menar 

vidare att sådana frågor öppnar upp för dialog mellan lärare och elev, vilket stimulerar 

elevens muntliga förmåga. Dysthe (1996) observerade att elever uppmuntras att uttrycka 

sig muntligt då lärare följer upp elevsvar och bygger vidare på dem. Dysthe menar vidare 

att eleven får en känsla av att hens svar är intressant och värt att bygga vidare på. Detta 

arbetssätt kallar Palmér (2010:30) för dialogiska helklassamtal. Eleven får större 

inflytande över samtalets innehåll genom att läraren ställer autentiska frågor som följs 

upp. Dessa frågor kan även fungera som en stöttning för eleverna och genom att ta del av 

lärarens och klasskamraters tankar kan nya dörrar öppnas som eleverna själva inte sett.   

Smågruppssamtal är en aktivitet som används i många klassrum för att främja 

muntlig språkutveckling. Palmér (2010:51) menar att elever får möjlighet att utveckla sin 
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samarbetsförmåga både språkligt och socialt. Ofta kan de elever som inte trivs med att 

prata högt inför hela klassen fungera bättre i små samtalsgrupper. Palmér pekar på vikten 

av att samtalen är välorganiserade med strukturerade frågor. Muntliga redovisningar i 

smågrupper eller i helklass ger eleven möjlighet att reflektera över och precisera vad hen 

lärt sig, framförallt i förberedelsefasen av en muntlig framställning (Palmér 2010:79).      

Arnqvist (1993:126ff) ger förslag på olika aktiviteter som främjar barnets 

språkutveckling. Barnen ska i en av övningarna få utveckla sin begreppsbildning genom 

att förklara ord. Eleverna får samla ett antal föremål som de sedan beskriver för sina 

kamrater, och kamraterna får då gissa vilket föremål som beskrivs. Genom att återberätta 

sagor och texter kan eleverna öva sin muntliga språkutveckling och bli mer upp-

märksamma på nya ord. Likaså stödjer rim, ramsor och sånger barns muntliga 

språkutveckling. Arnqvist förespråkar att börja med språkutvecklande aktiviteter tidigt, 

då elevernas framtida läs- och skrivutveckling gynnas av det. Ur en sociokulturell 

synvinkel stärker dessa aktiviteter teorin att vi lär oss i sociala kontexter. 

Dockrell m.fl. (2015) har utvecklat ett observationsverktyg i form av ett schema 

som kan användas för att kartlägga bland annat aktiviteter och interaktioner i klassrum 

som främjar elevernas språkliga utveckling. Detta verktyg skapades genom en noggrann 

granskning av faktorer som enligt forskarna bidrar till barns muntliga språkutveckling. 

En svensk version av detta schema har också utvecklats av Waldmann och Sullivan 

(2017). I schemat anges 5 aktiviteter (bl.a. arbete i mindre grupper och interaktiv 

bokläsning) och 20 interaktionella komponenter (bl.a. att vuxna går ner till elevers 

ögonhöjd när de interagerar med dem och att vuxna använder öppna frågor). 

Observationsschemat har visat sig fruktsamt att använda för att undersöka på vilka olika 

sätt aktiviteter och interaktioner kommer till uttryck i både brittiska (Dockrell m.fl. 2015) 

och svenska (Waldmann & Sullivan 2017) klassrum. Dockrell m.fl. (2015) menar att 

observationsverktyget har potential att användas som en nyckelfunktion för studier av hur 

aktiviteter och interaktioner kan främja muntlig språkutveckling.    

 

3 Metod 
 
Metoderna som använts i denna studie är intervju och observation. Vår första forsknings-

fråga var att ta reda på lärarnas uppfattningar om hur de ger eleverna möjligheter till 

muntlig språkutveckling. Denna fråga besvaras lämpligast med intervjuer. För att ta reda 

på hur lärarnas praktik såg ut var det passande att göra observationer i klassrummet. I 
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detta avsnitt beskrivs vilka deltagare som finns med i studien (3.1), vilka instrument som 

använts (3.2), genomförandet av studien (3.3) och transkriptions- och analysprocessen 

(3.4).  

 
3.1 Deltagare 
Vi valde att intervjua två verksamma lärare och observera sammanlagt fyra lektioner, två 

lektioner per lärare. Lärarna arbetar i varsin åk 3, den ena på en stor skola centralt belägen 

i en stad och den andra på en mindre landsbygdsskola. Dessa olika skolor gav oss en 

bredd i vårt resultat. Båda dessa lärare har vi lärt känna under våra VFU-perioder, och 

urvalet är därmed att betrakta som ett bekvämlighetsurval baserat på bekantskap. I 

enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer fick lärarna information om 

studien och dess syfte och metoder samt om att den data som samlas in enbart kommer 

att användas i forskningssyfte (Hermerén 2011). Lärarna fick även ta del av 

intervjufrågorna i förväg för att de skulle känna sig förberedda på intervjun och ha hunnit 

fundera över sin egen praktik. Vi gjorde dem medvetna om att de när som helst kan 

avbryta sin medverkan i studien (se bilaga A). Vi har tagit hänsyn till 

konfidentialitetskravet genom att inte låta de intervjuade lärarnas namn och arbetsplats 

framkomma i undersökningen.  

 

3.2  Instrument 
I denna studie undersöker vi lärares uppfattningar om vilka möjligheter de ger eleverna 

till muntlig språkutveckling i sin undervisning samt vilka möjligheter de ger eleverna i 

praktiken. Trost (2010) menar att kvalitativa studier lämpar sig bäst när man vill 

undersöka människors tankesätt. Därmed fann vi att intervju är en lämplig metod för att 

besvara vår första frågeställning. Vi har valt att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer då varken informanten eller den som intervjuar helt och hållet behöver vara fast 

i ett manus. Intervjun blir mer ett samtal där forskaren kan vara flexibel i valet av frågor. 

Likaså kan informanten få utrymme att utveckla sina svar (Denscombe 2014:266). 

Intervjufrågorna (se bilaga B) skrevs ner och bearbetades gemensamt av oss som 

författare. Frågorna handlar bland annat om hur mycket lektionstid eleverna får till att 

vara muntligt aktiva och vad för slags muntlighet som förekommer. Nackdelar med 

intervju som metod menar Denscombe (2014:289) bland annat har med validiteten i 

resultatet att göra. Det är inte alltid informantens ord stämmer överens med dess 

handlingar, och tillförlitligheten påverkas av de specifika individer som deltar i intervjun. 
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Då vi även undersöker lärarnas praktik är klassrumsobservationer en adekvat metod 

som kan ge svar på den frågeställningen. Denscombe (2014:295) talar om systematisk 

observation; vi valde denna typ då den ämnar föra in systematik i observationsprocessen. 

För att uppnå denna systematik och få svar på vår frågeställning rekommenderar 

Denscombe att använda sig av ett observationsschema, vilket även gjorts i denna studie 

(se bilaga C). Ett observationsschema är att föredra då minnet är selektivt (Denscombe 

2014:294). Schemat säkerställer även att vi observerar samma saker under alla 

observationerna. 

Observationerna utgick från dimensionerna språkinlärningsmöjligheter (aktiviteter) 

och språkinlärningsinteraktioner i Waldmann och Sullivans (2017) observationsschema. 

Dessa delar av observationsschemat passade väl in på studiens andra frågeställning. 

Språkinlärningsmöjligheter kartlägger vilka muntliga aktiviteter som eleverna deltar i 

under den observerade lektionen. Följande 5 aktiviteter tas upp i observationsschemat: 

eleverna får arbeta i mindre grupper, försök görs att inkludera alla elever i arbetet, 

eleverna får möjlighet att delta i strukturerade samtal med lärare och klasskamrater samt 

eleverna får möjlighet att delta i interaktiv bokläsning. Vi kan inte med säkerhet fastställa 

att vi inte missat muntliga aktiviteter som förekom utöver de som fanns schemalagda. 

Dock gjorde vi fältanteckningar över övriga aktiviteter som vi observerade. Båda 

observatörer noterade ytterligare muntliga aktiviteter som förekom, bland annat spontana 

samtal. 

Interaktionsdimensionen kartlägger hur läraren interagerar med eleverna. Totalt 

omfattar denna dimension 20 olika komponenter, t.ex. om läraren använder elevernas 

namn för att få deras uppmärksamhet, om läraren upprepar det eleverna säger, ställer 

öppna frågor och går ner till elevernas ögonhöjd när hen pratar med dem. Det fullständiga 

observationsschemat som använts i denna studie återfinns i bilaga C. I observations-

schemat finns ett antal rutor som markeras då någon av de 25 komponenterna observeras. 

Fältanteckningar gjordes också under tiden som observationerna pågick för att ytterligare 

stärka det inhämtade materialet. Tillsammans kan dessa metoder ge en god bild av det 

studien ämnar undersöka, och kombinationen av metoder bidrar till en större tillförlit-

lighet. 

 

3.3 Procedur 
Observationerna skedde vid olika dagar och tidpunkter. Vi observerade sammanlagt fyra 

lektioner i ämnet svenska. Varje lektion var minst en timme lång. Det observations-
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schema vi använde var till stor hjälp under våra observationer för att skapa struktur och 

hålla fokus på forskningsfrågorna. Utöver observationsschemat gjorde vi fältanteckningar 

för att komplettera vår studie med ytterligare data. Denscombe (2014) skriver om vikten 

av att observatören bibehåller miljöns naturlighet. Då ingen av författarna var främlingar 

i de klassrum som observerades var det relativt lätt att smälta in i omgivningen och ha 

fokus på de tänkta observationspunkterna. Denscombe menar vidare att ju mer tid 

observatören har tillbringat på platsen, desto självklarare blir hens närvaro (Denscombe 

2014:299f). Varje författare genomförde två observationer var, men vi gick igenom de 

olika observationspunkterna tillsammans innan vi gjorde observationerna för att minska 

risken för att vi skulle tolka dem på olika sätt. Att samma saker observeras under samtliga 

observationer oberoende av vem som observerar går naturligtvis inte att säkerställa helt. 

Vi är medvetna om bristen i att vi endast närvarade vid två observationstillfällen var.  

Båda intervjuerna ägde rum efter genomförda observationer, den ena direkt efter 

första observationen och den andra veckan efter observationerna. Båda intervjuerna 

pågick i ca 15 minuter vardera och spelades in med hjälp av ljudupptagningsfunktionen 

på mobiltelefonen. Genom att vi spelade in intervjuerna gav det oss en större möjlighet 

att transkribera och analysera den inhämtade datan. Denscombe (2014:276) menar att det 

alltid är bra att inleda intervjuer med en ”lätt” fråga. Vi valde därför att fråga vad målet 

med lektionen var. Då vi ville skapa ett gott samtalsklimat genomförde vi intervjuerna 

med låg standardiseringsgrad, vilket innebär att frågorna ställs i den ordning som faller 

sig naturligt i samtalet (Trost 2010). Då vi genomförde varsin intervju kan olikheter i dem 

förekomma. Frågorna har diskuterats och tagits fram gemensamt för att minimera risken 

för att vi skulle uppfatta dem på olika sätt i intervjusituationen. Transkriptionerna har 

lästs av oss båda vilket gör att vi har tagit del av varandras intervjuer i efterhand och även 

diskuterat svaren. Intervjuerna visar vad just de här två lärarna anser om muntlighet i 

klassrummet och kan därför inte sägas vara representativa för lärare i allmänhet. Vi är 

medvetna om att det kan finnas skillnader i hur intervjufrågorna och följdfrågor ställdes 

under de båda intervjuerna eftersom vi inte gjorde dem tillsammans. Intervjuerna har dock 

gett oss svar på vår frågeställning och uppfyller därmed syftet med studien. 

 

3.4 Transkription och analys 
Då material från observationerna och intervjuerna inhämtats påbörjades bearbetnings-

processen. Tack vare observationsschemat var det materialet redan strukturerat. Övriga 
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anteckningar från observationerna renskrevs och sammanfattades. De inspelade intervju-

erna transkriberades innan analysprocessen startade. Transkriptionerna är bastranskrip-

tioner (Norrby 2014:100f). Det tas ingen hänsyn till uttal av ord, pauser eller annat som 

händer under intervjun. Syftet är att överföra tal till skrift på ett läsbart sätt för att sedan 

kunna svara på studiens frågeställningar. Det som är av intresse för denna studie är vad 

läraren säger, inte hur hen säger det.  

Innehållsanalys är den metod som användes för att analysera intervjuerna (David & 

Sutton 2016). Kodningsramen för analysen har utarbetats efter observationsschemat och 

var därmed klar innan analysprocessen startade. Observationerna har fokus på aktiviteter 

och interaktioner, och det föll sig därmed naturligt att även använda denna kodningsram 

vid analys av intervjuerna. Aktiviteter motsvarar språkinlärningsmöjligheter i 

observationsschemat, medan interaktioner motsvarar språkinlärningsinteraktioner (se 

bilaga C). Aktiviteterna utgör de möjligheter till muntlig språkutveckling som lärare 

erbjuder eleverna, och interaktioner är de olika sätt som lärare interagerar med sina elever. 

Observationsschemat analyserades med fokus på förekomsten av komponenter och inte 

deras frekvens. 

 

4 Resultat 
 
I följande kapitel presenteras studiens resultat. Dispositionen baseras på vilken fråge-

ställning data besvarar. Lärarnas uppfattningar redovisas i avsnitt 4.1 och deras praktik i 

4.2. Resultatredovisningen är också uppdelad i aktiviteter och interaktioner. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av resultaten i avsnitt 4.3. 

 

4.1 Lärares uppfattningar  
 
4.1.1 Aktiviteter  
De muntliga aktiviteter som lärarna tog upp i intervjun var uppgifter och övningar i par 

eller mindre grupper, helklassamtal och drama. De ansåg båda att de muntliga uppgifterna 

är lika viktiga som de skriftliga i undervisningen. En lärare tyckte att hens elever får 

”lagom mycket” muntliga övningar för att ha möjlighet att utveckla sitt muntliga språk. 

Hen menade att det ska finna en balans mellan skriftliga och muntliga uppgifter. Det 

muntliga språket är särskilt viktigt i de lägre åldrarna ansåg läraren: ”Ibland är det 

[muntliga språket] nästan viktigare här nu när man inte kan skriva.” Det är viktigt att 

kunna förklara muntligt hur man tänker för att senare, när skrivutvecklingen kommit 
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igång, kunna skriva ner sina tankar. Läraren sa att hen försöker variera de uppgifter hen 

ger eleverna så att en muntlig uppgift inte ska kännas mer främmande än en skriftlig 

uppgift: 

 
I matten har det ju varit mycket det här EPA, enskilt, par, alla, men det går ju 

egentligen att använda i alla ämnena… brukar också vända på EPA ibland… att man 

börjar med alla… att alla får chans att svara. Sen sätter dom sig i par så alla har chans 

att prestera i den enskilda övningen. 

 

Läraren uttryckte att det främst är i matematiken som hen har arbetat med muntliga 

förmågor såsom resonemangsförmåga, problemlösningsförmåga och samarbetsförmåga. 

Båda lärarna nämnde EPA som ett koncept som fungerar väl i deras klasser. EPA innebär 

att man först arbetar ensam med en uppgift, sedan i par och till sist alla i klassen 

tillsammans. Detta ger eleverna möjlighet att även utveckla sitt muntliga språk i en 

mindre grupp eller parvis. Läraren ansåg att matematik är ett tacksamt ämne att använda 

just muntliga uppgifter i. Läraren hade önskat att hen använde muntliga övningar mycket 

mer men ansåg att klassen var för stor. Om klassen hade varit mindre hade det varit lättare 

att genomföra muntliga aktiviteter då ljudnivån ofta stiger. Läraren menade att halvklass 

därför är optimalt vid sådana tillfällen. Den andra läraren har något färre elever i sin klass 

och nämner inte klasstorleken som ett hinder för att låta eleverna utveckla sitt muntliga 

språk.  

Vad för slags muntlighet som förekommer beror på vilken typ av lektion det är: 

 
Oftast är det ju samtal vid genomgångar. Antingen att jag har genomgångar och de 

flikar in, jag ställer frågor. Också att de får komma fram och redovisa sina lösningar 

i matten. Ehh… svenska uppgifter där de liksom får… berätta hur de har gjort… ja… 
 

Läraren menade att hen gärna ville variera mycket men att det ofta är samma typer av 

muntliga övningar som förekommer. Hen ansåg att det var svårt att komma på muntliga 

aktiviteter som fungerade i klassen.  

 

4.1.2 Interaktioner  
Lärarnas uppfattningar rörde sig inte i så stor utsträckning kring interaktioner. Dock 

identifierades två olika typer av stöttning i form av turtagande och frågor. Då muntlig 

språkutveckling hänger samman med läs- och skrivutvecklingen sa lärarna att alla elever 

måste få chansen att öva på att tala. Muntlig aktivitet bör genomsyra alla planeringar 
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enligt läraren. Försök görs för att samma elever inte alltid ska få ordet, bland annat genom 

att läraren drar glasspinnar med elevernas namn på. På så vis får alla elever lika stor chans 

att använda sitt muntliga språk vid tillfällen när frågor ställs. Läraren menade vidare att 

hen försöker att prata med alla elever dagligen. 

Båda lärarna är överens om att det är av yttersta vikt att ge stöd till de elever som 

finner muntliga aktiviteter obehagliga. En av lärarna brukar ställa ”komma-igång-frågor” 

till eleverna och den andra menade att det hela tiden är viktigt att ha eleven med sig och 

tillsammans göra upp en plan för hur just den specifika eleven kan bli mer muntligt aktiv: 

 
Tysta elever är ju väldigt individuellt. Man får ju nästan sätta sig ner och prata med 

eleven och lägga upp en plan… fråga hur eleven vill göra och så. Så man kommer 

överens. Man måste ha eleven med sig. 

 

Det beror också på vilket sätt en elev är tyst på. Beror tystnaden på talängslan är 

den bästa lösningen enligt läraren att alla elever börjar arbeta med muntliga 

framträdanden redan under det första skolåret. Det behöver inte vara avancerade 

saker som sägs utan det viktiga är att eleven får prata inför sina klasskamrater. 

Det är också viktigt att muntlighet i klassrummet övas ofta. 

 

4.2 Lärares praktik 
 
4.2.1 Aktiviteter  
De olika typer av muntliga aktiviteter som förekom var helklassamtal som leddes av 

läraren, strukturerade samtal i mindre grupper och spontana samtal mellan elever och 

mellan elev och lärare. Interaktiv bokläsning där eleverna fick svara på frågor användes 

hos en av lärarna. Det fanns en viss variation i lektionsinnehållet mellan de observerade 

klassrummen, men till stor del bestod lektionerna av liknande aktiviteter. Båda lärarna 

hade genomgångar i främre delen av klassrummet. Eleverna deltog genom att svara på 

lärarens frågor. Helklassamtal var den muntliga aktivitet som var vanligast i de 

observerade klassrummen. Det var alltid läraren som ledde de samtalen, och långt ifrån 

alla elever var delaktiga. En av lärarna lät eleverna svara i kör vid vissa tillfällen, vilket 

gav alla elever chansen att tala högt så att även de tysta eleverna fick en chans att yttra 

sig. Under tre av de fyra observationerna förekom arbete i par eller i mindre grupper. 

Eleverna fick då interagera med varandra och inbjöds till att samtala. Vid ett par tillfällen 

var det strukturerade uppgifter då eleverna skulle samarbeta för att lösa en specifik 

uppgift. Det handlade bland annat om vad homonymer var och att spela ett spel där 



  
 

16 

frågorna handlade om kroppen. En av lärarna var noggrann med att uppmuntra eleverna 

att lära av varandra. Läraren tog även vara på tillfället när eleverna hade bytt platser i 

klassrummet. De fick då öva på att ställa frågor till varandra för att lära känna sin nya 

bordsgranne. 

En av lärarna tillät eleverna att ha spontana samtal med varandra under de enskilda 

uppgifterna. Även om de inte alltid diskuterande den specifika uppgiften integrerade de 

med varandra. Under samtliga observationer förekom även spontana samtal mellan lärare 

och elever, t.ex. då en elev behövde lärarens hjälp eller ville berätta något som hänt. Vid 

en av observationerna förekom interaktiv bokläsning. Läraren läste högt för eleverna och 

stannade ibland upp för att ställa en fråga till eleverna eller förklara ett ord.  

 
4.2.2 Interaktioner  
De interaktioner som identifierades var av stöttande karaktär och bestod av variationer i 

talet, kroppsspråk och frågor. Lärarna interagerade även med eleverna när de gick runt 

bland dem då de arbetade enskilt. Då lärarna ledde samtalet använde de gester, olika 

tonlägen och taltempon för att förstärka vad de sa. Lärarna var ett föredöme för hur man 

talar då de varierade sitt tal och använde kroppsspråket. En av lärarna betonade de ord 

som var viktiga för lektionen. Eleverna fick även chansen att utöka sitt ordförråd tack 

vare de nya ord som läraren förklarade. Tavlan användes flitigt av en av lärarna under 

genomgångarna. För att stötta eleverna skrev läraren upp ord eller ritade symboler på 

tavlan. Under genomgångarna använde lärarna elevernas namn när de ville få deras 

uppmärksamhet.   

Båda lärarna ställde ett fåtal öppna frågor som bjöd in eleverna att tänka mer fritt. 

En av de öppna frågorna handlade om vilka olika homonymer eleverna kunde komma på 

och i vilka olika tillfällen dessa kunde användas. En annan fråga handlade om hur en 

början på en berättelse kunde se ut. I de flesta fall använde lärarna retoriska frågor vid 

helklassamtalen. Eleverna fyllde i lärarens luckor eller svarade på frågor med givet svar. 

Lärarna var noga med att repetera de svar eller tankar som eleverna kom med, främst 

under helklassamtalen. Vid flera tillfällen under observationerna fick lärarna ställa frågan 

om eleverna kunde utveckla sina svar. När eleverna inte gjorde det försökte istället lärarna 

bygga vidare på det eleven sagt. Det var vid få tillfällen elevernas yttranden ignorerades. 

En av lärarna var även noga med att erbjuda eleverna etiketter för nya handlingar eller 

fenomen, t.ex. när eleverna skulle lära sig vad som kännetecknar en homonym och vilka 

olika delar en berättande text består av.  
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Under samtliga lektioner observerades att lärarna gick runt bland eleverna då de 

arbetade i grupper och när de arbetade enskilt. Båda lärarna gick ner till elevernas 

ögonhöjd när de talade till dem eller lyssnade till vad de sa. Eleverna fick muntlig respons 

av lärarna på vad de åstadkommit.  

 

4.3 Sammanfattning av resultat  
Studiens syfte var att undersöka de möjligheter till muntlig språkutveckling som lärare 

erbjuder elever under lektioner i ämnet svenska i årskurs 3. I studiens resultat framträder 

svaret på studiens forskningsfrågor. Svaret på den första frågeställningen Hur uppfattar 

lärare att de erbjuder eleverna möjligheter till muntlig språkutveckling i undervisningen? 

kom fram genom intervjuerna där den ena läraren anser att hen ger eleverna “lagom” 

mycket tid till att utveckla sin muntliga förmåga medan den andra läraren önskar att hen 

kunde ge eleverna fler tillfällen till detta. De muntliga aktiviteterna lärarna ansåg sig 

erbjuda sina elever var arbete i par eller smågrupper, helklassamtal och drama. Lärarna 

ansåg att de interagerade med eleverna genom turtagning och frågor.  

Studiens andra frågeställning Vilka möjligheter till muntlig språkutveckling er-

bjuder lärare elever? besvarades med hjälp av observationerna. De aktiviteter som 

lärarna erbjöd sina elever under de fyra observationstillfällena var: helklassamtal som 

leddes av läraren, strukturerade samtal i mindre grupper och spontana samtal mellan 

elever och mellan elev och lärare samt interaktiv bokläsning. De interaktioner läraren 

använde var tal, kroppsspråk och frågor. 

 

5 Analys  
Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. All inlärning är aktiv 

och social, och det är tack vare språket vi kan föra erfarenheter och kunskaper vidare. I 

ett sociokulturellt perspektiv på lärande är samspelet mellan kollektivt och individuellt 

lärandet i fokus (Säljö 2014:13). De observerade lektionerna utgick också från ett 

sociokulturellt perspektiv, vilket inte är förvånande då läroplanen genomsyras av detta 

perspektiv. Det sociokulturella perspektivet kom till uttryck genom de aktiviteter som 

lärarna använde under lektionerna och genom hur lärarna interagerade med eleverna.   

I likhet med Dockrell m.fl. (2015) ansåg både lärarna att den muntliga språk-

utvecklingen är viktig då den ligger till grund för framtida litteracitets- och kunskaps-

utveckling. Elever som har svårigheter med det verbala språket kan även få svårigheter 

med läs- och skrivutvecklingen (Dockrell m.fl. 2015). 
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Lärarna uppfattade att de erbjöd eleverna möjligheter till muntlig språkutveckling 

genom helklassamtal, gruppövningar och drama. De aktiviteter som förekom under 

observationerna var helklassamtal, gruppövningar, spontana samtal och interaktiv 

bokläsning. Palmér (2010) menar att traditionella helklassamtal sällan aktiverar alla. 

Likaså menar Dysthe (1996) att denna aktivitet tillhör en så kallad monologisk 

undervisningsdiskurs. Eleverna svarade kortfattat på lärarens frågor eller fyllde i hens 

luckor. En av lärarna påpekade att det ofta var samma elever som svarade på frågorna, 

vilket stärker Palmérs och Dysthes yttrande om att helklassamtalen är av monologisk art 

och inte inkluderar alla elever.   

Gruppövningar nämnde båda lärarna som ett sätt att få fler elever muntligt aktiva. 

Det var också en aktivitet som förekom under flera av observationerna. Palmér (2010) 

nämner, liksom lärarna, gruppövningar som ett sätt att inkludera de elever som gärna inte 

yttrar sig i större sammanhang. Vidare menar Palmér (2010) att genom gruppaktiviteter 

får läraren större chans att stötta eleverna och låta dem utvecklas både språkligt och 

socialt. De spontana samtalen mellan elever och lärare och elev var synliga under samtliga 

observationer. Garme (2006) menar att samtal ska bli en naturlig del av undervisningen, 

vilket det var i båda klassrummen. I Nya språket lyfter (Skolverket 2016b) står det att 

samtalet och talets plats är central för elevernas språkutveckling, och Olsson Jers (2012) 

säger att klassrummet bör vara den arena där eleverna får öva på att bli talare. En av 

lärarna uppmuntrade sina elever att samtala med varandra under paruppgiften för att på 

så sätt utbyta kunskaper, vilket visar på ett sociokulturellt perspektiv på lärande.   

Den interaktiva bokläsningen kan tyckas vara en självklar aktivitet i klassrummen 

bland elever i yngre åldrar. Det är inte enbart en aktivitet som fungerar väl vid 

fruktstunden utan den är på flera olika sätt språkutvecklande för eleverna (Hargrave & 

Senechal 2000). Under observationen ställde läraren frågor kring texten och förklarade 

ord för eleverna. Hargrave och Senechal (2000) visade i sin studie hur frågor runt texten 

gör eleverna mer aktiva under läsningen och att det bidrar till att eleverna utvecklas 

språkligt. Även Justice och Ezell (2002), Mol m.fl. (2009) och Verhoeven m.fl. (2011), 

noterade i sina undersökningar att interaktiv bokläsning utvecklar elevernas ordförråd.   

Lärarna ansåg att de interagerade med eleverna genom turtagning och frågor. Under 

lektionerna observerades ytterligare interaktioner som tal och kroppsspråk. Lärarna 

nämnde att det ofta är samma elever som talar, och genom turtagning ville de ge fler 

elever chansen att yttra sig. En av lärarna försökte tala med varje elev dagligen. Även de 

elever som känner talängslan kan må bra av att tala enbart med läraren (McCroskey & 
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Richmond 1991). En av lärarna sa, liksom Palmér (2010) påpekar, att det är viktigt att ge 

eleverna möjlighet att tala inför varandra tidigt. På så vis vänjer sig eleverna vid att tala 

inför andra människor. Det är också genom att tala med andra vi kan dela med oss av 

kunskaper och erfarenheter (Säljö 2014).      

Öppna och autentiska frågor får eleverna att utvidga sina svar vilket kan öppna upp 

för dialog (Palmér 2010). Dialogen kan på olika sätt stimulera elevernas muntliga 

språkutveckling (Dysthe 1996). Dock var det få öppna frågor som ställdes under 

observationerna; de flesta frågorna var retoriska. Båda lärarna upprepade eller följde upp 

elevernas svar, vilket enligt Dysthe (1996) är en viktig komponent för att motivera 

eleverna och få dem att känna sig sedda. En av lärarna nämner att vissa frågor är viktiga 

att ställa för att få igång och stötta eleverna till att bli mer muntligt aktiva. Alla elever 

behöver ett visst mått av stöttning för att kunna utvecklas och erövra nya kunskaper. 

Gibbons (2010:27) menar att stöttning handlar om att eleven så småningom ska kunna 

klara av att utföra en uppgift som hen för tillfället behöver hjälp med. Då lärarna gick runt 

bland eleverna i klassrummet under individuella uppgifter och paruppgifter gjorde lärarna 

försök att möta eleverna i deras respektive proximala utvecklingszoner. Exempelvis fick 

eleverna under en lektion lära sig vad en homonym var. Sedan fick eleverna berätta för 

sina klasskamrater vad deras utvalda homonym hade för betydelser. Likaså möttes 

eleverna i sina proximala utvecklingszoner vid den interaktiva högläsningen. Läraren 

stannade upp vid vissa ord för att förklara dem. På det sättet lär sig eleverna i vilka 

framtida sammanhang som de kan använda de nya orden. Då eleverna arbetade enskilt 

gick läraren runt och gav respons på deras texter. Läraren ställde frågor till eleven om hur 

texten kunde utvecklas och gav också egna förslag till utveckling.  

Lärarnas sätt att tala och använda kroppsspråket kunde också fungera som stöttning 

för eleverna. Olika taltempo, gester och symboler förstärkte det lärarna sa och eleverna 

fick då chansen att utveckla sitt ordförråd. Läraren visade i vilka olika sammanhang ord 

kunde användas och hur man kunde variera sitt tal genom olika nyanser. Att lära sig tala 

nyanserat och lära sig hur kroppsspråket förstärker uttalanden är ett mål i det centrala 

innehållet i ämnet svenska (Skolverket 2016a).  

En av lärarna nämnde att det var svårt att veta hur hen kunde göra eleverna mer 

muntligt aktiva. Olsson Jers (2012) menar att lärare måste öka sin kompetens i hur man 

skapar meningsfulla lärandesituationer för eleverna genom goda retoriska kunskaper. Ju 

bättre sådana kunskaper en lärare besitter, desto större möjligheter har de att hjälpa de 

elever som har språkliga svårigheter (Snowling m.fl. 2011).  
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6 Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka de möjligheter till muntlig språkutveckling som 

lärare erbjuder elever under lektioner i ämnet svenska i årskurs 3. Vi ville ta reda på 

lärares uppfattning om vilka möjligheter de erbjuder och vilka aktiviteter de använder i 

praktiken. De metoder som använts är intervjuer och observationer. Dessa har fungerat 

väl, och vi har fått svar på de frågor vi ville undersöka. Vi anser att det inte finns några 

andra metoder som skulle fungerat bättre för ändamålet. Det som kunde gjorts annorlunda 

är att intervjuerna och observationerna kunde utförts av båda författarna för att försäkra 

att samma saker observerades och att båda hade haft möjlighet att ställa följdfrågor under 

intervjuerna vilket hade gjort att studien fått en starkare trovärdighet. Överförbarheten är 

svår att tolka eftersom studien endast utgår från två intervjuade lärare och deras praktik. 

Hade två andra lärare intervjuats och observerats hade möjligen andra resultat fram-

kommit. 

I början av denna studie hade vi som författare en bild av vad muntliga aktiviteter i 

klassrummet var och varför det är viktigt att låta eleverna utveckla sitt muntliga språk. I 

slutskedet av studien går det att konstatera att våra vyer av vad muntlig språkutveckling 

är har vidgats. Likaså har vår förståelse av vikten av att låta eleverna utvecklas muntlig 

blivit djupare. Att muntlig språkutveckling är viktig för övrig litteracitets- och kunskaps-

utveckling är ett faktum (Conti-Ramsden m.fl. 2009, Dockrell m.fl. 2010, Dockrell m.fl. 

2015).  

Under varje observation förekom det muntlig aktivitet, både spontan och struk-

turerad. Ingen av lärarna nämnde under intervjuerna den spontana muntligheten som 

uppstår som en bidragande faktor till elevers muntliga språkutveckling. Den interaktiva 

bokläsningen som förekom under en observation nämndes inte heller under intervjuerna 

som en aktivitet som bidrar till att utveckla elevernas muntliga språk. Dock gör den det i 

allra högsta grad (Hargrave & Senechal 2000, Justice & Ezell 2002, Mol m.fl. 2009, 

Verhoeven m.fl. 2011). Lärares syn på vad muntlig språkutveckling är bör därför breddas. 

Det är inte enbart under de strukturerade aktiviteterna som eleverna använder sin språk-

liga förmåga, utan även under spontana samtal med lärare och med klasskamrater och 

dessa samtal sker dagligen. Sådana samtal bör inte underskattas i sin förmåga att låta 

elever utvecklas muntligt. I det långa loppet kan de stunderna bidra mer än man anar till 

muntlig språkutveckling. Under en av lektionerna observerades att läraren utnyttjade 

tillfället då eleverna bytt platser. Eleverna fick då ställa frågor till sin nya bordskamrat. 
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Om man enbart räknar de stunder då eleverna är muntligt aktiva i strukturerade 

sammanhang sjunker förekomsten av muntliga aktivitet per elev avsevärt, vilket får 

konsekvenser för såväl elever som yrkesverksamheten. Lärarna ger inte eleverna rika 

möjligheter till muntlig aktivitet och uppfyller därmed inte läroplanens krav, och eleverna 

får inte chansen till muntlig språkutveckling, vilket påverkar övrig kunskapsutveckling. 

Då lärarna tar tillvara oplanerade tillfällen att låta eleverna öva sin muntliga 

språkfärdighet blir tal och samtal en naturlig del av undervisningen, vilket Garme (2006) 

förespråkar. Eleverna får då redan tidigt lära sig tala inför andra och läraren kan vara med 

och avdramatisera muntliga framställningar. Eleverna får även fler chanser att vara 

muntligt aktiva då spontana tillfällen utnyttjas.      

Muntliga aktiviteter behöver inte enbart vara strukturerade övningar där eleverna 

får tala högt inför varandra. Ofta har eleverna chansen att använda talet under varje 

lektion, även om det endast är vid ett kort tillfälle. Läraren bör även se dessa stunder som 

ett lärandetillfälle och stötta elever i deras muntliga språkutveckling även då. Hur de 

intervjuade lärarnas stöttning hjälper eleverna framåt i sin muntliga språkutveckling 

framkommer inte av studien. Det hade krävts en längre tidsperiod och fler observationer 

och intervjuer för att nå ett sådant resultat. På det sättet går det att djupare undersöka vad 

muntlig språkutveckling faktiskt är och vilka stöttor som fungerar för lärare att använda 

bland sina elever. Det hade även varit intressant att lägga vikt vid begreppet proximal 

utvecklingszon och observera på vilka sätt lärarna möter eleverna i deras proximala 

utvecklingszoner. En sådan studie hade haft stor relevans bland lärare då konkreta redskap 

och på vilket sätt muntliga aktiviteter kan utvecklas är en bristande kompetens hos lärare 

(Olsson Jers 2012). Vinsten med studien hade varit att den bidragit med kunskap om hur 

lärare kan utveckla sin praktik i muntlig språkutveckling.  

På samma sätt som vi hade en bild av hur muntliga aktiviteter ofta ser ut i 

klassrummet hade de intervjuade lärarna en uppfattning om hur deras praktik såg ut. 

Mycket av det lärarna tog upp under intervjun blev synligt under observationerna, men 

det var även ett flertal kategorier som inte nämndes muntligt utan enbart observerades. 

Lärarna pratade om förekomsten av helklassamtal i intervjun, och under observationerna 

blev det synligt att det var en av de aktiviteter som användes mest. Likaså nämndes 

uppgifter och övningar i par och smågrupper som en metod som låter eleverna vara 

muntligt aktiva och dessa aktiviteter blev även synliga under observationerna. En av 

lärarna pratade om att hen brukade använda drama och att det var ett bra sätt att få in det 
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muntliga i flera olika ämnen. Tyvärr fanns det inget pågående dramaarbete som visades 

under observationerna.  

Lärarna pratade om turtagning som en viktig komponent för att samtliga elever ska 

få möjlighet att uttrycka sig. En av dem brukade använda sig av glasspinnar med elevernas 

namn på; av dem drog hen ett namn och den eleven fick svara. Glasspinnarna användes 

dock inte under någon av observationerna. Något som istället användes under observa-

tionen när en av lärarna ville ha svar på en fråga i helklassamtalet var att hen bad eleverna 

att svara i kör. På det sättet fick alla eleverna en chans att svara.  

De frågor som lärare ställer kan ha en stöttande funktion för eleverna (Palmér 2010). 

Dock var frågorna som ställdes i de observerade klassrummen ofta retoriska. Det hade 

varit en fördel om eleverna fått öva sig i att svara på öppna frågor där de hade fått tänka 

efter. Det framkom inte i intervjuerna om lärarna förespråkar en viss typ av frågor och 

eftersom endast två observationer per lärare genomfördes är det problematiskt att få ett 

generellt svar på vilken sorts frågor lärarna brukar använda i klassrummet. Däremot 

nämnde en lärare en viss typ av frågor och turtagning som särskilt stöttande för tystlåtna 

elever. Resultatet har därför konsekvenser för tysta elever genom att intervjuerna visade 

lärarnas uppfattningar om hur de arbetar med dessa elever. Därmed hade det varit 

intressant att undersöka specifika aktiviteter som lärare använder då de arbetar med tysta 

elever och hur väl dessa aktiviteter fungerar. Då kan även andra lärare kunnat ta del av 

dessa aktiviteter och utveckla sin praktik.    

Studiens resultat har relevans för yrkesverksamheten då elevernas muntlighet i 

klassrummet fortfarande kan förbättras. Lärare är fortfarande de som är mest muntligt 

aktiva under lektionerna. En lärare uttrycker också att det är svårt att få eleverna mer 

muntligt aktiva. Något som framkommit i studien och som hade varit intressant att forska 

vidare på hade varit att lärarnas praktik fortfarande ser ut på ett liknande sätt som den 

gjorde i studien som Dysthe presenterade 1996. Lektionerna som observerades bestod 

främst av skrivande och läraren var den som var mest muntligt aktiv. Konsekvenserna av 

detta kan bli att eleverna hämmas i sin språkutveckling. Att en ny läroplan, Lgr 11, har 

kommit sedan dess har till synes inte gjort att de muntliga aktiviteterna i undervisningen 

har förändrats. Olsson Jers (2012) menar att läroplanen lägger stor vikt vid muntliga 

förmågor. Dock är det lärarna som måste öka sin kompetens i hur man skapar 

meningsfulla lärandesituationer genom goda retoriska kunskaper. Om en förändring ska 

ske bör lärare rannsaka sin egen praktik och fundera över vad de muntliga förmågorna i 

läroplanen verkligen betyder. Kollegiala samtal kan leda till nya insikter om muntlighet i 
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klassrummet. Ger vi eleverna rika möjligheter till tal och samtal kommer det att bidra till 

muntlig språkutveckling. Eleverna får då ett rikare ordförråd vilket i längden påverkar all 

kunskapsutveckling och ger eleverna större chanser att kunna uttrycka sig, vilket är 

grunden för att kunna leva och verka i ett demokratiskt samhälle.     

Slutsatser som vi drar är att lärare behöver arbeta mer med hur de på bästa sätt tar 

vara på de möjligheter som uppstår då eleverna kan vara muntligt aktiva. Efter genom-

förda observationer går det att konstatera att det skriftliga språket fortfarande har stort 

utrymme i klassrummet och ibland skymmer det muntliga språket. Dock bör synen på 

vad muntlig språkutveckling är breddas; det handlar både om strukturerade och spontana 

aktiviteter. Hur undervisningen ska utvecklas är intressant och viktig för vidare forskning, 

då den muntliga förmågan är grunden för att kunna bli en aktiv samhällsmedborgare.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Samtyckesbrev 
 

Information inför intervju 
 
Vi är två studenter som går vår sista termin på grundlärarutbildningen med inriktning 
mot F-3 vid Linnéuniversitetet. Just nu skriver vi vårt examensarbete. Vi undersöker 
möjligheterna till muntlig språkutveckling i skolan. Vi skulle behöva din hjälp med att 
få en bild av hur lärare ser på möjligheterna de ger eleverna till att utveckla sin muntliga 
förmåga. Du kommer att vara anonym i vår studie. Intervjuaren är den enda personen 
som kommer att veta vem du är. Intervjun är frivillig och vi vill göra dig medveten om 
att du när som helst kan neka/avbryta din medverkan.   
 
Tack på förhand!  
 
Med vänlig hälsning, Sofia och Mariethe   
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide 
 
Vad var målet med lektionen?  

 

Hur arbetar du för att eleverna ska få utveckla sin muntliga språkfärdighet? 

 

Hur mycket taltid får eleverna under en lektion? 

 

Vad för slags muntlighet förekommer? 

 

Hur viktigt anser du det vara med muntliga uppgifter jämfört med skriftliga? Kan du 

utveckla på vilket sätt det muntliga är viktigt? 

 

Vilka möjligheter ger du eleverna att utveckla sitt muntliga språk?  

   

På vilka olika sätt kan eleverna bli mer muntligt aktiva i ditt klassrum? 

 

Om du fick drömma, vilka aktiviteter skulle du använda för att främja muntlig 

språkutveckling? 

 

Vad gör du om någon elev vägra genomföra den muntliga aktiviteten?   

 

Arbetar du på något särskilt sätt med tysta elever, elever med svenska som andraspråk 

eller elever som har språkliga svårigheter?     

 

Vad anser du om tidsåtgången av muntliga uppgifter i relation till elevernas 
språkutveckling? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

III 

Bilaga C Observationsschema  
 
DIMENSIONER 
 

 

Språkinlärnings-
möjligheter 

Denna dimension omfattar de strukturerade 
möjligheterna till stödjande av språkutveckling i 
klassrummet. 

  Ej 
observerat 

Observerat 
(5 gånger) 

Kommentarer 

Det sker arbete i mindre 
grupper under överseende av 
vuxen. 
 

       

Eleverna har möjlighet att 
delta i interaktiv bokläsning 
med en vuxen (t.ex. genom att 
få ställa frågor till texten, 
svara på frågor till texten, 
upprepa delar av texten m.m.). 
 

       
 

Eleverna har möjlighet att 
delta i strukturerade samtal 
med en vuxen. 
 

       
 
 

Eleverna har möjlighet att 
delta i strukturerade samtal 
med klasskamrater. 
 

       
 

Försök görs att aktivt 
inkludera alla elever i 
aktiviteter i mindre grupper. 
 

       

DIMENSIONER 
 

 

Språkinlärnings-
interaktion 

Denna dimension omfattar på vilket sätt vuxna i 
klassrummet talar med eleverna. 

  Ej 
observerat 

Observerat Observerat 
bland alla 

lärare i 
klassrummet 

Kommentarer 

Vuxna använder elevernas 
namn för att få deras 
uppmärksamhet. 
 

        

Vuxna går ner till elevernas 
ögonhöjd när de interagerar 
med dem. 
 

        

Gester och vissa stödtecken 
används i interaktionen med 
eleverna. 

        



  
 

IV 

 
Vuxna använder symboler, 
bilder och rekvisita för att 
förstärka språkliga yttranden. 
 

        

Taltempo: Vuxna talar 
långsamt med eleverna och ger 
dem gott om tid att svara och 
modellerar turtagning i 
interaktionen. 
 

        

Pauser: Vuxna pausar 
förväntansfullt och ofta när de 
interagerar med eleverna för 
att uppmuntra dem att delta 
aktivt i samtal. 
 

        

Bekräftelse: Vuxna svarar på 
majoriteten av elevernas 
yttranden genom att bekräfta 
att de har förstått elevernas 
intentioner. Vuxna ignorerar 
inte elevernas försök till 
interaktion. 
 

       
 
 

 
 
 

Imitation: Vuxna imiterar och 
repeterar det som elever säger 
mer eller mindre exakt. 
 

        

Kommentarer: Vuxna 
kommenterar det som händer 
eller det som elever gör. 

       
 
 

 
 
 

Utvidgning: Vuxna repeterar 
det som eleverna säger och 
utvidgar deras yttranden 
syntaktiskt eller semantiskt. 
 

        

Etiketterande: Vuxna erbjuder 
etiketter för kända och nya 
handlingar/händelser, objekt 
och abstrakta fenomen (t.ex. 
känslor). 
 

        

Vuxna uppmuntrar elever till 
att använda nya ord när de 
talar. 
 

        

Öppna frågor: Vuxna ställer 
öppna frågor som utvidgar 
elevernas tänkande (t.ex. 

       
 

 



  
 

V 

frågor som inleds med vad, 
var, när, hur och varför) 
 
Mallar: Vuxna erbjuder 
eleverna mallar/rutiner för att 
representera en aktivitet (t.ex. 
Först går du fram till disken. 
Sen säger du ’Jag skulle vilja 
ha mjölk…’) och engagerar 
eleverna i kända mallar/rutiner 
(t.ex. Nu är det tid för 
samling. Vad gör vi först?). 
 

        

Vuxna erbjuder elever olika 
alternativ (t.ex. Vill du läsa en 
saga eller spela på datorn?) 
 

        

Vuxna använder kontraster för 
att göra elever uppmärksamma 
på skillnader mellan olika ord 
och mellan olika syntaktiska 
strukturer. 
 

        

Vuxna agerar förebilder för ett 
språk som eleverna ännu inte 
själva producerar. 
 

        

Turtagande uppmuntras. 
 

        

Vuxna uppmärksammar och 
berömmer elevernas förmåga 
att lyssna. 
 

        

Vuxna uppmärksammar och 
berömmer elevernas icke-
verbala kommunikation. 
 

        

 
 
 


