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Abstract 

Title: “It All Comes Down to Several Things…” - A discourse-analytic study of 

Swedish intermediate-school teachers’ views on oracy education in the Swedish subject. 

The aim of this study is to better understand how oracy education is viewed by a 

selection of active intermediate-school teachers in the school-subject Swedish. Oracy in 

the intermediate-school level of education is a subject which is rarely researched and 

this study thus seeks to broaden the base of knowledge available to future studies. 

Data was gathered through internet-based interview questions sent to respondents from 

a selection of Swedish schools as well as teacher students. This was then analysed 

through a discourse-analytic method. Through the use of this method, common themes 

were identified within many of the respondents’ answers which in turn pointed to some 

discourses about oracy. 

What I found was that common topics circled around the pupils and the classroom 

climate, Oracy in education and time in both a resource- and fairness perspective. 

These made up for three main discourses in the material: 

1. A preparatory-activities discourse concerning how the pupils are to be prepared 

for oracy education. This was separated into two discussions about: (1) the 

maturity of the pupils and (2) teaching proper preparation strategies. 

2. A benefits discourse centring on how the student benefit from oracy education. 

The respondents’ statements point towards there being two benefits of oracy 

education: (1) its role in providing a well-rounded education and (2) it acting 

towards their own personal maturity as speakers. 

3. A resource discourse which addresses the time-aspect of a teacher’s practice. 

Two main parts of this discourse focused on: (1) how teachers save time by 

taking notes during oral examination forms and (2) The problems with fairness 

faced when time constraints force an oral exam to be split into more than one 

period. 

Keywords: Discourse, Oracy, Web-based interview, Swedish schools 

Nyckelord: Diskurs, Muntlighet, Nätbaserad intervju, svenska skolan  
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1. Inledning 

I dagens skola är tanken att vi skall erbjuda eleverna en utbildning kom kan anses nyanserad 

utifrån den aktuella läroplanen. Inom svenskämnet innefattar detta muntliga, skriftliga, 

läsorienterande och lyssnandeorienterade aktiviteter (Skolverket 2014, ss. 249–250). Någon 

tydlig hierarkisk struktur existerar dock inte inom formuleringen. Vad jag erfarit är dock att 

det existerar en viss struktur som främjar ett urval normaliserade undervisningsformer, varpå 

ett fåtal metoder förekommer som utstickare, något so även bestyrks av Marner & Örtegren 

(2003, s. 12). Muntlighetsundervisning är något som kan sägas existera inom den andra av 

dessa kategorier. Under mina år på lärarutbildningen och i praktiken har jag observerat ett 

klart främjande av skriftliga strukturer i såväl planeringar av ämnesteoretisk undervisning 

som i de examinerande uppgiftstyper som valts. 

Vidare läsning av muntlighetsområdet visade att muntlighetsundervisning är ett område vars 

vikt inom skolan diskuterats under en längre tid, inte bara i Sverige utan även internationellt 

(Adelmann 2002; Haugsted 2013; Negussie 1992; Olsson Gers 2009; Palmér 1999; Sealey 

1999). Anledningen menar vissa är att tal- och hörorienterade undervisningsområden i den 

svenska skolan inte har samma rika historia som de lässkrivorienterade (Adelmann, 2002). 

Denna brist på historiskt förankrad praxis ligger i grunden för en oro bland praktiserande 

lärare för vad som förväntas av dem (Haugsted 2013; Olsson Gers 2009). 

Något som är vanligt i studier gjorda om muntlighet inom svenskämnet är att det handlar om 

äldre elever samt att studierna gjorts mot en utgången läroplan (Folkesson 1998; Olsson Gers 

2009). Forskning som bedrivits inom grundskolan är främst gjord av studenter från 

mellanstadielärarlinjerna men är även där sällsynta.  

Nyttan med att undersöka området är således att fylla i luckorna som fortfarande ej 

undersökts inom mellanstadieundervisningen och att genom detta bidra till en bas för 

framtida studier som behandlar muntlighet inom skolan. 

Denna studie ämnar bredda området genom at undersöka verksamma lärares syn på 

muntlighetsundervisning. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka konsekvent förekommande diskussionspunkter, 

även kallade topoi, inom diskussioner om muntlighetsundervisning. Mer specifikt granskas 

skildringar av muntlighetsområdet inom svenskämnet i mellanstadiet samt hur topoi1 inom 

dessa kan sägas ligga som grund för diskurser inom ämnet. Detta kommer göras genom en 

nätbaserad intervjustudie där tio verksamma mellanstadielärare med varierande erfarenhet 

ställs samma frågor, varpå tydligt återkommande topoi granskas genom diskursanalys.  

För att operationalisera detta syfte, kretsar arbetet kring de följande två frågeställningarna: 

• Hur diskuteras muntlighetsundervisning av tio verksamma svensklärare i årskurserna 

4–6 och vilka topoi är vanligt förekommande? 

• Vilka diskurser om muntlighetsundervisning går att synliggöra utifrån det insamlade 

materialets huvudsakliga topoi? 

1.2 Muntlighet i skolan 

Muntlighetens plats i skolan är en inspelande faktor på att den här studien utförs. Vad denna 

plats är och varför det förhåller sig så har med den svenska skolans historia att göra. 

Muntlighet i skolan kommer här att förklaras utifrån ett skolhistoriskt perspektiv. Här 

presenteras även den betydelse av muntlighetsundervisning som kommer användas i arbetet. 

Begreppet muntlighet är något som kan behöva förtydligande i texter inom skolans väsen. Det 

är många aktiviteter som kan resoneras falla under denna term och termen har även kommit 

att varieras under språkundervisningens vistelse i den svenska läroplanen. Muntlig 

framställning har genom tiderna varit den populära presenterande aktiviteten. Detta kan dock 

vara svårt att se i en granskning av tidigare läroplaner då aktiviteten bytt namn. Inom tidigare 

läroplaner kallades aktiviteten ”muntligt anförande” (Olsson Gers 2010). Det som presenteras 

här är därmed det som kompilerats för detta arbete men skall inte ses som allt som går att 

presentera kring muntlighet. 

Muntlighetens historia presenteras i längd av Kent Adelmann (2002) när denna granskar idén 

om ett vidgat lyssnandebegrepp. Adelmann menar att det finns en meningsskiljaktighet 

                                                 
1 Samtalspunkter 
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mellan livets progressiva introduktion av språket och den progressionen som förekommer i 

skolan. De muntliga traditionerna lyssna och tala ställs här upp jämte texttraditionerna läsa 

och skriva där sifferintervallet 1–4 representerar den kronologiska följden då de introduceras 

inom de olika kategorierna. Adelmann menar att de kommunikativa verktyg som utvecklats 

tidigast i livets historia är de som minst främjas i skolvärlden och att denna ofta hellre 

prioriterat det skriftspråkliga som fyllande av en akademisk nytta. Detta fokus framstår mer 

logiskt om man överväger den svenska skolans ursprung och historia. 

Skolformen som vi känner igen i Sverige bygger på den skola som bedrevs av den kristna 

kyrkan med start under upplysningstiden. Läsandet och avkodandet av skriven text vann vid 

denna tid mark då undervisningen främst riktades mot böndernas förmåga att memorera den 

s.k. katekesen2. Den producerande skrivförmågan hanterades vid denna tid endast av klostrets 

munkar och de med hög status i samhället (Hjort 2001; Lundgren & Säljö 2012, ss. 55–76). I 

och med 1842 års folkskolestadga får även skriften en tydlig plats i skolan och även om 

stadgarnas fokus var litet så växte ett skriftspråk fram i rask takt (Adelmann 2002, s. 27). 

Muntlighetsundervisningen är i skrivande stund mindre än 100 år gammal i svensk 

undervisning och tillkom i och med 1919 års undervisningsplan där det faller under det s.k. 

modersmålsämnet. Fokus låg vid denna tid på relativ vältalighet och språkutveckling, något 

som nu ansågs oumbärligt i ett växande samhälle. Först i Lgr 803 får talorienterad 

undervisning egna mål i den svenska läroplanen och räknas därefter in som ett centralt 

innehåll i undervisningen (Adelmann 2002, ss. 27–28). Även om talundervisningens historia i 

helhet snart är ett sekel lång så kan etablerad talundervisning endast sägas ha existerat sedan 

80-talet. Det kan därför framstå ganska självfallet att metoder och praktik för talundervisning 

ej fastslagits även om de muntliga aktiviteterna kan sägas stå högt i lågstadiets hierarki fram 

till en tredje årskursen då läs- och skrivinlärningen anses ha en utvecklad grund. Det finns 

helt enkelt inte lika mycket historia och forskning inom området för det att hävda sig i de 

äldre årskurserna som det gör för textpraktikerna. 

Definitionen som slutligen kommer användas för muntlighetsundervisning är något insnävad 

med god anledning. Det är en term som inte är helt lätt att diskutera utan samförstånd mellan 

författaren och läsaren. 

                                                 
2 En förkortad variant av Bibeln. 
3 Läroplan för grundskolan 1980 
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En viktig definiering av muntlighetsbegreppet som kommer användas hädan efter är att den 

avser specifik muntlighetsorienterad undervisning och alltså inte den kommunikation som 

sker mellan elever eller med läraren under lektionerna. Mads Thorkild Haugsted (2004), 

benämner dessa skilda praktiker som muntlighet (kompetens) och muntlighet i undervisning 

(talet som sker i situationen). Begreppet muntlighetsundervisning syftat till undervisningen 

som utvecklar denna kompetens. 

De muntlighetsrelaterade termer som slutligen blir aktuella och som således kommer att 

återkomma i detta arbete är: 

• Muntlighet som avser kompetensen i sin helhet, överskridande gränser av språk, 

vilket går att härleda till internationell forskning, 

• Muntlighetsundervisning som avser planerad undervisning för att lära ut strategier 

för muntliga genrer och presentationsformer inom ett specifikt språkämne (i detta 

fall svenska). 

2. Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt behandlas den teoretiska bas som kommer användas i den här studien. Samtliga 

av dessa utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv att se på världen. 

Socialkonstruktivismen är idag en bred term och används i en stor del av modern 

samhällsvetenskaplig forskning. En grund för perspektivet är att allt kan sägas vara 

konstruerat och tolkat i ett nät av sociala normer. 

Att benämna socialkonstruktivismens grundtankar i en genomgång av teoretiska perspektiv 

kan ge läsaren rätt förutsättning för att förstå de övriga perspektiv som kommer att användas. 

Exempelvis bygger analysen av diskurskonstruktioner på detta perspektiv. Det teoretiska 

perspektivet socialkonstruktivism utgår från tanken att all kunskap resulterat från vår 

konstruktion och tolkning av världen med resultatet att vi sedan skapar de parametrar som 

vidare kunskap kan nås igenom och det språk och språkmönster som vi beskriver detta med 

(Angelöw & Jonsson 2000, s. 53). Perspektivet är därför kritiskt till det självklara och tillåter 

dissekerandet av det diskursiva. 
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2.1 Socialkonstruktivism 

Den samhällsvetenskapliga aspekten av detta arbete medför ett fokus på sociala faktorers 

inverkan på samhället och den subjektiva verkligheten. Ett vanligt perspektiv som behandlar 

detta är socialkonstruktivismen. Socialkonstruktivismen dikterar att den personliga 

verkligheten får betydelse (eller konstrueras) i det sociala kontext som förutsätts. 

Perspektivet grundar sig därför i en tanke att inga sociala konventioner bör tas förgivna utan 

är öppna för frågesättning (Hornscheidt & Landqvist 2014, ss. 23–24). Tomas Saar (2005, ss. 

29–35) presenterar, hellre än själva perspektivet, de tänkare som kommit att forma dess mer 

populära gestaltningar. Lev Vygotskijs tankar om socialt samspel presenteras här som en 

grundförutsättning för perspektivet. Vygotskij var en tidig tänkare när det kommer till sociala 

faktorers inverkan på den avkodning av verkligheten som en individ gör. Detta kan också 

sägas vara perspektivets essens och är därför ofta den del som oftast kopplas till termen. Hur 

socialkonstruktivismen faktiskt skiljer sig från Vygotskijs tankar presenteras här genom Peter 

Bergers och Thomas Luckmans The Social Construction of Reality från 1966. Deras de-

finition sammanfattar Saar som att ”människors verklighetsuppfattningar konstrueras och 

omkonstrueras i ett ständigt växelspel med sammanhanget”, vilket innebär att framtida 

tolkningar dikteras av de du gör i nuet, d.v.s. att erfarenheter styr tolkningen av nya intryck 

(Saar 2005, s. 30). Syvenne Dahlin-Ivanoff (2016, ss. 82–83) instämmer med detta men 

tillägger vikten som kontext har i tolkningen av konstruktioner.  

Eftersom socialkonstruktivism behandlar normer så ingår även en aspekt av makt genom 

konventionernas inverkan på vad som ses som acceptabelt och avvikande i en social kontext. 

Genom att normer styr normer kan det därför sägas finnas en rekonstruerande aspekt som 

spelar in i det socialkonstruktivistiska perspektivet som är viktig att ha i åtanke (Hornscheidt 

& Landqvist 2014, ss. 24–25). 

En annan definition erbjuder Vivian Burr (2000) med fyra premisser som hon menar 

definierar socialkonstruktivismens essens.  

• Den första är en kritisk inställning till det som kan kallas ”självklar kunskap” eller 

kunskap vi helt enkelt tar förgiven och inte reflekterar över.  

• Den andra är att vi upplever världen som kulturellt eller historiskt betingad och 

därmed dynamisk.  

• Den tredje är erkännandet av relationen mellan kunskap och sociala processer.  
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• Den fjärde är erkännandet av relationen mellan kunskap och social handling, d.v.s. 

hur olika handlingar kommer uppfattas t.ex. utifrån olika världsbilder. 

Sammanfattningsvis kommer den härstudien baseras på förståelsen av socialkonstruktivism 

där den subjektiva verkligheten formas av subjektiva sociala normer samt att de sociala 

normerna skapas av den subjektiva verkligheten i ett växelspel (Lindgren 2005, s. 53). Detta 

växelspel kan därför sägas skapa det referensverk som vi avkodar sinnesintryck med.  

2.2 Diskurs 

För att utföra en diskursanalys behöver begreppet diskurs först konkretiseras. I följande text 

kommer därför diskursbegreppet att presenteras utifrån några centrala publikationer. 

Avsnittet avslutas därefter med att presentera den definition som kommer bli central i den här 

studien. 

En som skrivit flitigt om diskurser är Kristina Boréus som förklarar diskurs som ”[…] 

språkliga praktiker – regler för och regelbundenheter i hur man kategoriserar och talar – men 

kan också innefatta andra praktiker” (Bergström & Boréus 2016, s. 177). Förklaringar av 

denna typ är vanliga och kan vid första anblicken verka intetsägande. Detta har sin grund i 

just hur brett och djupt begreppet är vilket gör det svårt att kondensera till någonting 

kortfattat utan att subtrahera från helheten. Vad som dock ofta återkommer är en vikt vid 

någonting generellt anammat av en stor del av den sociala sfären (Bergström & Boréus 2016, 

s. 177; Lindgren 2002, s. 7; Reisigl & Wodak 2016, s. 27). 

Meriel och Tomas Bloors (2007, ss. 6–7) menar att diskurs är den högsta nivån i ett 

språkbruk och att underordnade nivåer därför formas av denna på ett närmst undermedvetet 

sätt. De berör även den sociala nivån som diskursen styr genom att skapa språkliga 

förväntningar på de andra parterna i en samtalssituation. De menar därför att diskurs kan 

beskriva hela den kommunikativa aktiviteten. 

Detta är dock inte den enda textnivån nivån som diskurser kan sägas lägga anspråk på. James 

Paul Gee (1990) går ett steg längre och väljer att göra en distinktion mellan två olika 

betydelser, och i förlängning nivåer, som diskurser kan urskiljas på. Den första nivån 

benämns som diskursd och kan likställas till en viss grad med det som berörts i stycket ovan. 

Här behandlas språkbruk med en vikt på språkets roll. DiskursD är en mer omfattande form 
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till den grad att den innefattar betydelsen av diskursd. Denna beskrivs som “ways of being in 

the world, or forms of life which integrate words, acts, values, beliefs, attitudes, social 

identities, as well as gestures, glances, body positions and clothes” (ibid. s. 142). Med andra 

ord är den här nivån ej buden till språk utan kan snarare ses som en sorts nät av normer som 

inspelar på den sociala sfärens värden. 

Det mönster som diskursen representerar kommer därför, när det förekommer, ofta vara 

generellt accepterat som det sinnesstånd, normverk och språkbruk som bör användas i 

kommunikationen med andra inom ämnet. Det går därför även att koppla diskurs till 

maktstrukturer inom den sociala sfär som råder (Foucault, 1980). Inom skolan går även detta 

att dra ett steg längre då maktstrukturerna som diskurser representerar börjar forma 

policydokument och praktik i ett cykliskt fenomen som även innebär att diskurser genom 

dess natur även kommer att forma sig själva genom historisk inblandning samt att det 

fortsatta språkbruket formar deras framtid (Ivanič 2004; Kelley 2004; Sealey 1999). Mads 

Hermansen (2000, s. 76) förklarar detta fenomen med en socialkonstruktivistisk koppling till 

kunskap. Han menar att kunskap skapas genom språket och att diskursernas förmåga att 

forma språket därför formar framtida kunskap. Detta åstadkoms via diskursens position som 

intermedium för förmedlingen av sinnesintryck. Diskurser kan därför vara mycket djupt 

rotade i den mest banala förståelsen av ett ämne till den grad att den inte går att undkomma. 

Att diskurser är en social konstruktion i en kontext betyder även att den går att plocka isär i 

sina beståndsdelar för analys, detta kallas ofta för dekonstruktion. Järvinen beskriver denna 

process som ”[…] en sorts avmystifierande närläsning av texter, ett kritiskt sökande efter 

textens interna problem […]” (Järvinen, 1999, ss. 18–28). Genom att dekonstruera texter kan 

man då urskilja konstruktionens uppbyggnad, värderingar och alternativa förståelser (Burman 

1994; Parker 1994). Detta är en central grundtanke i den här studiens utformande. Genom att 

närmre granska det som sagts kan underliggande värderingar och maktstrukturer urskiljas.  

Diskursbegreppet kommer i denna studie definieras som strukturer för värderingar, uttryckta 

genom ett specifikt språkbruk kopplat till situationen där det specifika språkbruket kan sedan 

ses som ett uttryck för de historiska och hierarkiska strukturer som dit kan kopplas.  
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2.3 Träningslogik 

Skolans skriftspråkliga historia uttrycks i praktiken genom en s.k. träningslogik, ett 

normaliseringssystem som förekommer inom den svenska skolan. I det kommande avsnittet 

kommer träningslogiken samt dennes inverkan på den moderna skolpraktiken att redogöras 

för. 

Träningslogiken är ett fenomen som beskrivs av Tomas Saar (2005) och behandlar 

normaliserad undervisningspraxis i skolan samt den omedvetna men systematiska 

utestängningen av alternativa praxis. Saar undersöker de skapande ämnenas plats i skolans 

normaliserade undervisning. Han menar att det under skolans existens byggts upp ett sorts 

”mallsystem” för vad som konventionellt ses som effektiv undervisning i skolan och vad som 

ses som externt, något som skapar en hierarkisk struktur för undervisningsformer inom 

skolan. Detta mallsystem benämner Saar som träningslogik, d.v.s. den undervisningen som 

kan ses som självfallen. De centrala delarna av träningslogiken är: 

1. Reproduktion av färdiga kategorier, 

2. fokus på skriftliga beskrivningar, 

3. föreskriven moral, 

4. uteslutning av alternativa rationaliteter 

5. procedurer istället för meningsskapande (ibid. s. 55). 

Vad dessa snabbt visar oss är att ett starkt fokus ligger vid de skriftliga 

undervisningsformerna, något som även Saar finner. Han menar att träningslogiken i Sverige 

historiskt sett haft ett fokus på produktionen och tolkningen av skriftlig text, vilket 

presenteras som ett skäl till att andra undervisningsformer kommit att ses som sekundära4, 

något som även innefattar muntlighet i relation till skriftlighet i dagens skola.  

Saar lägger dock inte hela skulden vid skolan utan menar istället att det är djupare strukturer 

som styr skolans praktik. En av dessa benämner Saar som motstånd. Detta kan beskrivas som 

hinder som stoppar nyare praktiker från att etableras för snabbt och därigenom forma om 

träningslogiken. Genom detta perspektiv går det att resonera om ett bredare kontext för 

skolpraktikens form än vad som kan bevittnas med de egna sinnena. Motståndsbegreppet 

                                                 
4 Jämför med diskursens reproducerande egenskaper.  
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delas in i de underordnade elevmotstånd, lärarmotstånd och vetenskapligt motstånd. De två 

första av dessa är relevanta för denna studie: 

• Elevmotstånd kopplas till den första punkten och kan förstås som en trotsreaktion då 

elever ombedes göra något som inte på ett uppenbart sätt påverkar deras studieresultat 

på ett kvantitativt sätt. Detta menar Saar (2005, s. 104) kan sökas till en bild av skolan 

som en sorts poängsystem i ett spel vilket leder till en förväntan av betygsprogression. 

Saar menar att elever snabbt lär sig ”spelreglerna” och sedan producerar efter 

förväntningarna som de tror lärare har. Om läraren då gör någonting som går utanför 

spelplanen så förstår inte eleverna värdet. Oetablerade områden som t.ex. 

muntlighetsundervisning löper risk för att stöta på detta motstånd, något jag redan har 

erfarenhet av från min relativt begränsade tid i lärarrollen. 

• Lärarmotstånd syftar till lärares inneboende systematiska hierarkifördelning av olika 

ämnes områden från de med mest vikt i undervisningen till de som anses mindre 

viktiga. Denna förståelse är vanligen kopplad till vad läraren vet kommer att 

examineras, något som Jönsson (2014, ss. 194–195) beskriver som teaching to the 

test. Tomas Saar (2005) menar här att muntligheten är ett relativt starkt område inom 

hierarkin. Att det fortfarande är så svagt kan därför sägas tala för de skriftliga 

områdenas makt inom dagens skolsystem. 

Motstånd av denna typ kan anses vara värda att väga in när man resonerar kring bakgrunden 

för diskurser. 

En annan motverkande aspekt som Saar (2005, ss. 78, 104) rör vid är vad han kallar yrsel. 

Detta menar han är den problematik som lärare möter när de skall frångå väl etablerade 

undervisningsmodeller och istället använda metoder som är mångtydiga. Två viktiga typer av 

yrsel är här läraryrsel och elevyrsel. Dessa begrepp syftar till en osäkerhet som existerar hos 

både läraren och eleven som har en cyklisk natur, d.v.s. att lärarens osäkerhet inverkar på 

elevens men att även det motsatta stämmer. Detta kommer spela in i diskussionen av det 

resultat som nås genom analysen av empirin. Denna typ av yrsel kan nämligen uttrycka sig i 

form av en generell oro kopplad till ett urval undervisningsaktiviteter. 

• Läraryrsel (eller vad skulle kunna kallas ”styrdokumentsyrsel”) avser det mer eller 

mindre avsiktliga undvikandet av att använda mångtydiga undervisningsformer med 

grund i en uppfattad svårighet för såväl lärarna i examinationssyfte som för eleverna 
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ur ett genomförandeperspektiv. Det mångtydiga kan därför sägas undvikas till fördel 

för det bekanta, tydligt formulerade och välförankrade (ibid. s. 106). 

• Elevyrsel är starkt kopplad till elevmotstånd. Saar (2005, ss. 87–104) menar här att 

elever lär sig procedurer för lösandet av uppgifter men att förståelsen av processen 

ofta är bristande. Detta menar han blir ett problem när undervisnings-former med 

större frihet används. De elever som inte förstår processen riskerar här att hamna i en 

situation som de inte är utrustade att hantera. Det är här de kan börja ifrågasätta 

formens validitet, vilket föder ett elevmotstånd. 

Inkluderandet av träningslogiken i teorin kan ses som vinklande men erbjuder samtidigt 

djupgående verktyg för att undersöka skolans konventioner, något som förväntas komma att 

återspeglas i den empiri som denna studie bygger på. 

3. Tidigare forskning 

Följande är ett urval av den relevanta forskning som omfattar muntlighetsområdet samt 

perspektiv kring detsamma. Muntlighetsundervisning i den svenska grundskolan är ett 

sparsamt forskat område. Detta kan rimligen kopplas till det historiska perspektiv som 

presenterats tidigare i denna uppsats med grund i Adelmann (2002) (se: 1.2). Fokus innan 

denna tillkomst kan sägas istället ha legat på imitationen av läraren samt mimik av dennes 

retoriska förhållningssätt (Adelmann 2002, s. 43; Skolverket 1919). 

Cecilia Olsson Jers doktorsavhandling Klassrummet som muntlig arena: att bygga och 

etablera ethos från 2010 kan idag ses som ett centralt verk inom svensk forskning i muntlig 

undervisning. Avhandlingen undersöker konstruktionen av s.k. ethos i gymnasieskolan samt 

hur detta används i praktiken för det demokratiska arbete som sker i skolan. Kopplingen görs 

alltså här mellan talkompetens och demokratiutövandet i samhället, något som låg till 

grunden för mitt intresse i området men som även övervägts under formuleringen av 

forskningsfrågorna. Utövandet av demokrati kräver en viss trovärdighet och enligt Olsson 

Jers är ethos etablerandet av denna trovärdighet. Olsson Jers definierar ethos som ”[…] det 

övertygningsmedel som ligger i talarens egen karaktär såsom den visar sig och det som 

talaren väljer att visa för lyssnarna i den kommunikativa situationen” (ibid. s. 31). Byggandet 

kräver här även regelbunden träning. I studien undersöks även skillnaden mellan det utrymme 

skrifttraditioner tar i förhållande till taltraditioner. Ett annat viktigt fackord som Olsson Gers 
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erbjuder, med hänvisning till Olga Dysthe (1996), är termen hybridgenre i relation till 

muntlig framställning5, d.v.s. existensen av en växelverkan mellan muntliga och skriftliga 

användningar av språket under förberedelsen och genomförandet av muntlighets-

undervisning. 

Mads Thorkild Haugsteds Taletid: mundlighed, kommunikation og undervisning (2004) 

berättar om den danska skolans brist på strukturerad muntlighetsundervisning i muntlighet 

trots den danska kursplanen krav på sådan undervisning i alla årskurser. Vad Haugsted finner 

är att lärare funnit läroplanstexten för svårtolkad för att en strukturerad undervisning skall 

kunna bedrivas framgångsrikt. Haugsteds upplägg med att låta lärare svara är en central 

inspiration för den här uppsatsen och ger oss samtidigt ett fönster in i internationella 

svårigheter med muntlighetsundervisning. 

Alison Sealey (1999) undersöker kursplaner i det amerikanska skolsystemet samt hur 

diskurser inspelar på framtida undervisning. Sealey bestyrker även modaliteters vikt i 

diskursens konstruktion och presentation samt ger exempel på hur dessa kan analyseras i en 

diskursanalytisk studie. Detta upplägg är en central del av den analysmodell som kommer att 

användas i uppsatsen. 

Anne Palmér (1999) studerar lärare och elevers perspektiv på muntlig framställning i 

undervisning, examination och bedömning. Den muntliga framställningens plats i den 

svenska skolan redogörs även för med den slutsatsen att talundervisning sker oregelbundet 

och utan en ordentlig plan. Palmér (2008) skriver även om muntlig kommunikation i 

gymnasieskolan på två yrkesförberedande program utifrån ämnes- och allmändidaktiska 

perspektiv. Hon behandlar även olika muntliga kulturer och praktiker i 

svenskundervisningen.  

Rosalind Ivanič (2004) undersöker konstruktionen av diskurser i brittiska policydokument. 

Hennes undersökning synliggör diskurser genom att bryta ner policydokumentet i mindre 

beståndsdelar och placera dessa i en analysmodell hon skapat. Hennes fynd är sex diskurser 

kring språkundervisningen i skolan som, trots att hennes fynd relaterar starkast till 

skriftlighet, även kan appliceras på muntlighet. De diskurser hon presenterar behandlar 

                                                 
5 Den vanligaste muntlighetsaktiviteten. 
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kompetenser hos eleverna men även skolarbetets plats i samhället och det politiska spel som 

är en del av en läroplanens konstruktion. 

4. Insamlingsmetod och empiri 

Empiriinsamlingen för detta arbete har skett genom s.k. elektroniska intervjuer6. Intervjuerna 

har skett genom att skicka ut frågor till olika svensklärargrupper och även en del arbetslag på 

skolor som jag haft längre kontakt med. Elektroniska intervjuer presenteras av Ahrne och 

Eriksson-Zetterquist (2016, s. 39) som ett tidseffektivt sätt att bedriva forskning. De menar att 

internetbaserade intervjuer avlastar informanterna genom att låta dem svara på frågorna när 

tid finns, något som verkade vettigt med lärarnas arbetsbelastning runt de nationella proven i 

åtanke. Det bör även tilläggas att nätbaserade insamlingsmetoder tillåter en räckvidd på svar 

som få andra metoder tillåter en tidspressad studie. Med grupper på ca 10 000 medlemmar att 

tillhandagå framgick det alltså för mig ett självklart val i för att finna villiga informanter med 

tid att genomföra intervjuerna samt, genom bredden på poolen, att få en bra grund för att 

finna vanligt förekommande topoi då informanterna inte kommer från samma skola eller 

område. 

Totalt sett frågades tre grupper: en facebook-baserad föreningsgrupp för yrkesverksamma 

svensklärare, en facebook-grupp för nyblivna svensklärare samt de skolor som jag hade haft 

kontakt med för en alternativ studieidé som övergavs p.g.a. dessa lärares arbetsbörda i 

samband med de nationella proven. Dessa frågades om deras erfarenheter och förväntningar 

på muntlighetsundervisning utifrån de frågor som går att se i tabell 1. Blandandet av dessa 

grupper görs med målet att få en så varierad bild som möjligt utifrån erfarenhet och tillgång 

till området. Medlemmarna i den undersökta föreningsgruppen tenderade mot de högre 

ålderskvartilerna, vilket jag befarade kunde resultera i en något enkelriktad representation. 

Likaså tenderade informanter på skolorna vara mellan 30 och 40 år gamla. I sista sekund 

ställde några nyexaminerade lärare upp och erbjöd då möjligheten till en bredare bild genom 

ett annat perspektiv mer grundat i nutida föreställningar om muntlighet och förmågor. 

  

                                                 
6 Intervju är ett ord som kan tolkas på olika sätt beroende på läsare. Vissa förutsätter ett utbyte mellan 

intervjuare och informant, detta är dock ingenting som är garanterat och ingenting som eftersträvats i denna 

studie. Intervju syftar här istället till mötet mellan informantens utsaga och intervjuarens förförståelse.  
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Tabell 1: formulerade frågor till nätbaserad insamlingsmetod såsom de presenterades för informanterna . 

 

1 - utifrån dig som lärare: 

 

Hur tänker du när du undervisar i muntlighet? Är det något du gör ofta? Hur organiserar du arbetet? 

  

Hur upplever du examinering av muntliga uppgifter? 

 

2 - utifrån undervisningstillfällen: 

  

Vad upplever du vara elevernas intryck av muntlighetsövningar (roliga, fria, läskiga, onödiga etc.)? 

 

Hur upplever du undervisningstillfällen som centreras på muntlighet (stökiga, roliga)?  

 

 

Frågorna i tabell 1 konstruerades för att ge informanterna konkreta öppningsfrågor som var 

lätta att utöka svaren på. Frågorna är menade att vara så lite vinklande som möjligt men det 

går inte att garantera att frågornas formulering, min ålder eller position som frågande, eller 

andra faktorer inte har inspelat på hur svaren formulerats (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 

2016, ss. 53–54). Frågorna är uppdelade i två delar, en som hanterar lärarens personliga 

uppfattning samt en som hanterar dennes uppfattning av eleverna och lektioner inom 

området. Att dela upp frågorna mellan det arbetspraktiska och det erfarenhetsbaserade är 

menat att uppmuntra till ett bredare material. Det hjälper även mig att sortera materialet efter 

hur det bör appliceras i analysen. Utöver svaren har även diskussioner hållits med den större 

gruppen för att få en bredare vinkel på hur området diskuteras med utomstående. Detta 

gjordes främst för att etablera en kontext genom vilken analysen av särskilda ord som annars 

kan vara tvetydiga kunde utföras med större säkerhet. 

Sammanlagt deltog 10 verksamma lärare i studien. Nedan följer en kort presentation av 

informanterna. 

Informant 1 har arbetat länge i skolan och har goda erfarenheter av att arbeta med såväl 

muntlig framställning som retorik med elever i årskurserna 4–6. Erfarenheten visar hen 

genom att knyta an till extensiva personliga erfarenheter i området. Hen arbetar i västra 

Svealand. 
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Informant 2 är relativt nyexaminerad men har flera års undervisningserfarenhet. Hen har även 

länge jobbat med fritidsaktiviteter för barn och anser sig därför ha en relativt klar bild av 

deras känslovärldar i olika situationer. Hen är belägen i östra Svealand. 

Informant 3 har jobbat i skolan länge och har många erfarenheter med olika 

undervisningsstilar inom svenskämnet. Hen arbetar i östra Svealand. 

Informant 4 har påbörjat sin första termin som klasslärare och har sedan tidigare gott om 

erfarenheter med både andras muntlighetsundervisning samt med egenbedriven sådan.  

Exemplen hen använder jämför egna erfarenheter med observationer från andra lärares 

praktik som hen bevittnat under verksamhetsförlagd utbildning (vfu). Hen arbetar i östra 

Svealand. 

Informant 5 är nyexaminerad samt har ca 10 års vikarieerfarenhet. Hen har utfört ett stort 

antal lektioner i muntlighet men inte ofta i svenskämnet. Hen jobbar i östra Svealand. 

Informant 6 är nyexaminerad och har relativt få erfarenheter av muntlighetsundervisning. 

Hen jobbar i östra Svealand. 

Informant 7 är erfaren lärare och har erfarenhet av att arbeta med såväl lågstadiet som 

mellanstadiet. Muntlighetsundervisning är någonting som hen är van vi från lågstadiet och 

använder även på mellanstadienivå. Hen är verksam i östra Svealand.  

Informant 8 är nyexaminerad mellanstadielärare men har uppskattat 8 års erfarenhet som 

resurs och fritidsledare. Hen har varit verksam i södra Götaland men är numer situerad i östra 

Svealand. 

Informant 9 är erfaren lärare med ungefär 20 års erfarenhet. Hen har använt fler metoder än 

vad hen kan komma ihåg men anser sig ha en bra förståelse av kursplanens förväntningar. 

Hen arbetar i östra Svealand. 

Informant 10 är erfaren lärare med ca 15 års erfarenhet. Hen uppger att hen mest använder 

muntlighetsaktiviteter som ett alternativ till det skriftliga och att det oftast handlar om 

redovisningar när det är specifikt muntlighetsundervisning som behandlas. Muntligheten 

menar han annars är en stor del av den övriga undervisningen. Hen arbetar i östra Norrland. 
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Det insamlade materialet är sammanställt på ca drygt 4000 ord. 

Lärarna som deltog informerades om de forskningsetiska principer som gällde, nämligen att 

de anonymiseras, vad studien var/hur deras utsagor skulle komma att användas och 

information om deras möjlighet att när som helst dra sig ur engagemanget. 

Studiens urval är gjort för att försäkra en så hög grad av realabilitet och intersubjektivitet som 

möjligt inom ramen av de medel som funnits till mitt förfogande och speciellt inom en 

liknande blandning av socioekonomiska och kulturella blandningar. Informanterna är sökta 

för att tala för en större del av Sverige och representerar en varians inom socioekonomiska 

skikt. Det bör dock sägas att det finns en risk att de tio subjekt som deltagit i studien inte kan 

sägas tala för hela den svenska lärarkåren oavsett hur utspridda de är. De överensstämmande 

svaren kan sägas vara slump. Denna aspekt av samhällsvetenskapliga studier rörs vid av Jan 

Trost (2005, s. 111) som menat att reliabilitet i betydelsen intersubjektivitet är en svår sak att 

åstadkomma utan att fråga en orealistisk stor del av populationen som berörs av 

undersökningen. Vad som istället erbjuds av studierna är möjligheten att finna både liknande 

och avvikande resultat och att detta öppnar upp för resonemang om varför skillnaden uppstår. 

Med detta i åtanke anser jag fortfarande att studien kan ge en indikation på mönster i tal som 

kan antas vara vanligt förekommande runt muntlighetsundervisningen. Om liknande utfall 

inte nås av andra så kan resultatet då kommat att fungera som en grund för diskussion om 

varför resultaten skiljer. 

Slutligen bör det även sägas att det finns en viss risk med nätbaserade metoder då det tenderar 

att bli de mer erfarna som svarar; ingen vill väl trots allt framstå som öppet ignorant. Det 

finns även en risk att informanterna skönmålar området utifrån en föreställning om att de bör 

se muntlighet som någonting nyttigt. Jag är medveten om dessa faktorer och bär med mig 

denna vetskap i mina slutledningar. 

5. Analysmetod 

I den här delen presenteras min analysmetod samt de diskursmarkerande variabler som jag 

kommer att använda mig av för att kunna dra slutsatser utifrån den insamlade empirin.  

Studien är, som tidigare nämnt, en diskursanalytisk studie men vad exakt innebär detta? 

Diskurs är enligt den definition som råder i detta arbete ett språkmönster kopplat till ett ämne 
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(även kallat topos7 eller tema) (Boréus 2016, s. 179). Diskursanalys kan här beskrivas som 

den systematiska sönderdelningen och tolkningen av diskursens olika beståndsdelar (Phillips 

& Winther Jørgensen 2000, s. 1). Hur denna process kan ske är dock öppet för tolkning och 

kan således åstadkommas med en mängd olika metoder, något som leder till att 

diskursanalyser ofta skiljer sig åt i form (Hornscheidt & Landqvist 2014, s. 89)  

Sönderdelningen kommer att börja med bredare saker såsom underordnade ämnen för att 

sedan rörs sig till progressivt mer specifika saker som vilka talaktiviteter som sker och vilka 

ordval som används samt inverkan detta har på diskursen. Dessa nivåer benämns här som 

olika diskursmarkerande variabler och vilka som kommer beröras i detta arbete går att finna i 

de följande avsnitten av kapitel 5. Detta med grund i Arvidssons (2008, s. 53) resonemang 

om samförstånd mellan författare och läsare som grund för meningsskapande i akademiska 

texter. 

I slutändan kan det emellertid röra sig om flera olika diskurser inom samma område. Ett 

enkelt sätt att rama in dessa är därför att börja med att rama in topoi, den översta textnivån 

som kommer beröras i detta arbete, för att sedan kunna urskilja diskurser inom denna som ett 

eget segment (Wolrath Söderberg 2012, s. 112). Denna sorteringsdel av analysen kommer 

vara tämligen kvantitativ och syftar främst till att ge analysen struktur. 

Något som kan göra identifierandet av diskurs lite knepigt är människans tendens till att 

använda olika språk inom olika sociala sfärer. De flesta av oss har åtminstone två språk som 

vi använder oss av: ett vardagligt och ett professionellt. De med högre utbildning brukar 

dessutom besitta ett akademiskt språk vilket tacksamt nog brukar flyta ihop med det 

professionella språket i lärarnas värld. Detta betyder dock att mediet för insamlingen behöver 

övervägas för att ge en sann representation av ämnet (Johnstone 2013, s. 195). 

Slutligen bör det påpekas att metoden inspirerats av Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys (Bergström & Boréus 2012, s. 356). Denna används främst då den avser såväl 

skriftlig text som talad sådan, något som gör den flexibel för hanterandet av empiri som 

ligger någonstans i gränslandet mellan dessa. Han lägger även vikt vid kontexten inom vilket 

saker sägs, vilket är en oumbärlig del av analysprocessen när analysen är av inlägg på nätet. 

                                                 
7 Singular ”topoi” 
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Eftersom orden saknar intonering och kanske speciellt betoning, blir det här kontexten som 

styr hur texterna läses. 

Kopplingar kommer även göras till Ivaničs (2005) skriftdiskurser i de fall då dessa överlappar 

fynd i analysen. Detta då hennes ramar kan öppna upp för intressanta resonemang som annars 

hade framstått som mer spekulativa. Som tidigare nämnt är Ivaničs skriftdiskurser även 

applicerbara på strukturerade muntlighetsområden. 

5.1 Topoi 

Topoi beskrivs av Wolrath Söderberg (2012, s. 112) som ”diskursiva redskap som 

strukturerar vår förståelse”. Det är dock inte tal om alla strukturer utan endast sådana som har 

ett argumenterbart värde i kommunikation. I praktiken kan det kortfattat beskrivas som ett 

samtalsämne, diskussionspunkter, diskussionsgrunder och diskussionsgrunder inom språkliga 

praktiker (ibid. s. 111). Med andra ord så kan det ses som det som diskuteras i en verbal 

utväxling vilket tillåter systematisk kategorisering av olika topoi i skilda fack för analys, 

vilket även kan beskrivas som uppbrytandet av empirin i skilda fack för att underlätta 

systematisk analys. 

I denna studie spelar topoi en viktig roll i den inledande uppdelningen av ämnen att kolla 

närmre på. Detta kommer ge mig någonstans att börja söka efter diskurs-markerande 

variabler på ett mer effektivt sätt än att leta runt och tilldela texten fack i sinom tid. Detta val 

är speciellt baserat på tidigare erfarenheter av diskursanalys. 

5.2 Makro-/mikroteman och propositioner 

I detta avsnitt kommer tre när-relaterade begrepp att presenteras. Dessa är makrotema, 

mikrotema och makroproposition. Alla dessa tre kan sägas säga något om texten utifrån en 

uppdelning av denna men på lite olika sätt. Begreppens definitioner samt 

användningsområden kommer därför att presenteras i de följande styckena. Dessa lyfts i 

grupp då de starkt relaterar till varandra samt hämtats från en gemensam källa.  

Makrotema avser en översträckande nivå av en text som även kan sägas innefatta dennes 

kontext. Med kontext avses här den situation som den aktuella texten lyfts under och hur 

denna inspelar i skapandet av lexikogrammmatik, d.v.s. hur ord struktureras för att förmedla 
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explicita eller implicita (medvetet respektive omedvetet förmedlade) värderingar i text. 

Kontexten är här även viktig för att förstå vilken betydelse ord skall läsas med (Holmberg & 

Karlsson 2013, ss. 19–20, 165–166). Makrotemat är ofta nära områdets topos och det kan 

därför vara svårt att urskilja dessa från varandra. Vad som dock kan sägas ge dessa en grad av 

distinktion är makrotemats direkta anknytning till den granskade texten (Hellspong & Ledin 

1997, ss. 22–24) medan topoi istället granskar området ur ett större perspektiv med 

anknytning till det konstruerade som sker runt. I denna text avser även termerna olika verktyg 

(Wolrath Söderberg 2012, s. 111). Medan topoi används som kategoriserande verktyg i 

sorteringen av empirin, är makrotema ett analyserande verktyg inom dessa kategorier.  

Således kommer makronivån på min analys starta ”en nivå ner” från topos-nivån. 

Mikrotema är enkelt uttryckt en del av ett makrotema, med andra ord en mindre indelning av 

området. Vad som sedan exakt markeras som ett makro- respektive mikrotema är ingen 

självklar vetenskap utan baseras på en värdering av författaren. En vanlig föreställning är 

dock att ett makrotema inte kan bli större än texten samt att ett mikrotema ej kan bli större än 

makrotemat (Hellspong & Ledin 1997, ss. 118–119). Vad som i slutändan benämns som vad 

kan med andra ord komma att variera beroende på vem som gör tolkningen. 

Propositioner kan beskrivas som vad som går att utläsa ut makro- och mikroteman, er 

specifikt vad som påstås om ämnet inom dessa. Dessa existerar på samma sätt som teman på 

en makro-/mikronivå. Dessa kopplas oftast till de temanivåer som undersöks. För att förenkla 

läsningen kommer därför enbart termen proposition att användas i detta arbete då nivån som 

undersöks presenteras på andra sätt. Definitionen som kommer att användas i det här arbetet 

hämtas från Hellspong och Ledin (1997, s. 122) som menar att propositioner sammanfattar en 

texts budskap. Propositioner behandlar med andra ord det urskiljbara budskap som en text 

(eller delar av denna) kan sägas ha. Makropropositionen låter även mig, som analytiker, dra 

slutsatser om hur textens olika delar samspelar för att förmedla något genom att kunna 

markera dessa i materialet (ibid. s. 236). 

Sammanfattningen är att temat denoterar vad som texten hanterar på en makro- och 

mikronivå medan propositioner istället hanterar vad dessa teman säger om det aktuella ämnet. 
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5.4 Garderingar 

Garderingar är en vanlig del av kommunikation. Genom förekomsten av vissa ord i en 

mening kan vi ta avstånd från ställningstaganden vi gör. Holmberg och Karlsson (2013) 

menar att ett sätt att uppnå detta är användningen av ett modalt verb som satsens finit. 

Modifieringen, med namnet modalitet, beskrivs utifrån fyra betydelseskalor: förpliktelse, 

villighet, sannolikhet och vanlighet. Även förekomsten av s.k. onegerade språkhandlingar, 

d.v.s. sådana som inte innehåller modaliteter, kan kommunicera något om diskursens 

komposition. Om författaren anpassar sin säkerhet genom modaliteter, bör avsaknaden av 

signalera att t.ex. ett påstående bör uppfattas som självklart. Genom användandet av 

modaliteter skapas således ett spektrum av något som benämns gardering, d.v.s. författarens 

avstånd till det som skrivits, från självklarheter (onegerade) till sådant som inte sker 

(negerade) (ibid. s. 58). De följande variablerna är således centrala i analysen av implicita 

värderingar i diskurser. I tabell 2 nedan följer en lista med de vanligaste modaliteterna i 

svenskt språkbruk. 

 

Tabell 2: Vanliga modala verb och deras funktion på modalitetsskalor enligt Holmberg & Karlsson (ibid, s. 67) 

 

I samspel med modaliteter används även s.k. interpersonella satsadverbial. Även dessa har 

en negerande effekt och inspelar på språkhandlingens nivå (ibid. ss. 66–70). En mening kan 

då se ut så här: ”Det gör jag nog”. Från ett modalitetsperspektiv skulle denna mening 

kategoriseras som onegerad. Tillskottet av det interpersonella satsadverbialet nog låter dock 

subjektet ta avstånd utan användningen av en modalitet. Detta är dock inte det enda sättet 

som interpersonella satsadverbial kan inverka på en text. Genom att samspela med en 

modalitet kan ytterligare nivåer av gardering ske. Ta exempelmeningen ”det kan hända” där 

kan är ett modalt verb8. Detta kan signalerar i sitt naturliga tillstånd en låg grad av 

                                                 
8 Se: Tabell 2 

 LÅG GRAD MEDELHÖG GRAD HÖG GRAD 

Förpliktelse kan, får bör ska, måste, behöver 

Vanlighet kan vill ska, måste 

Sannolikhet kan, lär bör ska, måste 

Vanlighet kan brukar Brukar 
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sannolikhet. Med introduktionen av ett interpersonellt satsadverbial, som i meningen ”det kan 

nog hända”, modifieras satsens säkerhet med hjälp av en modalitet men ges ytterligare 

riktning med ett interpersonellt satsadverbial. Dessa kan alltså verka för att låta författaren ta 

avstånd från texten utan hjälp från modaliteter eller förstärka modalitetens mening. I tabell 3 

presenteras vanliga interpersonella satsadverbial samt vilken funktion de har i modifiering. 

 

 

Tabell 3: vanliga interpersonella satsadverbial och deras inverkan på olika modalitetsskalor  (ibid. s. 68) 

 LÅG GRAD MEDELHÖG GRAD HÖG GRAD 

Förpliktelse  gärna 

gärna 

helst 

Villighet  helst 

Sannolikhet möjligen, nog, kanske, 

eventuellt 

förmodligen, antagligen, troligen, 

sannolikt 

med stor sannolikhet, säkert, 

garanterat, bergis 

Vanlighet ibland, tillfälligtvis ofta, oftast, vanligtvis, mestadels alltid 

 

Utöver modaliteter och interpersonella satsadverbial spelar även tre rätt så vanliga ord in i 

gardering. Dessa ord är tro, tycka och tänka och kan användas för gardering till stor effekt 

och beskrivs av Viberg (2005, ss. 121–157). Jämför satsen ”Skräckfilmer är hemska” med 

satsen ”Jag tycker skräckfilmer är hemska”. En av dessa är klart mer baserad på personliga 

åsikter och kan då anses mindre sannolik att utsättas för granskning. Dessa tre ord är vanliga i 

vår vardagliga, muntliga kommunikation. Om du tänker efter så har du nog använt minst ett 

av orden i konversation när det funnits en viss osäkerhet. Andra ord har en liknande effekt 

men är ofta synonyma eller håller en liknande betydelse med de tre van listade orden. 

Exempel på dessa är de liknade betydelserna mellan ”att tro” eller ”att anta”. Det kan därför 

finnas vissa gånger som ett ställningstagande görs om huruvida ett ord är garderande som ej 

stämmer in på Vibergs tre. 

6. Analys och resultat 

I denna del analyseras empirin utifrån de tidigare nämnda analysmarkerande variablerna. 

Resultaten presenteras i tabeller varpå detta resultat tolkas utifrån det som kan sägas med 

hänsyn till metodböckerna variablerna hämtats från. Inledningsvis presenteras materialets 

topoi (6.1). Detta följs av genomgångar av de olika diskurserna som jag identifierat inom 

varje topos i de följande avsnitten (6.1.1; 6.1.2 och 6.1.3). 



 

21 

6.1 Topoi i empirin 

I detta avsnitt presenteras de olika topoi, d.v.s. samtalspunkter, som jag kunnat urskilja i 

svaren. Eftersom diskurserna jag söker existerar inom ett specifikt samtalsämne är det rimligt 

att inleda resultatpresentationen med en redovisning av dessa. De topoi jag funnit presenteras 

utifrån ordning av vanlighet. De uppställda topoi som går att se i tabell 10 kommer sedan 

ligga som grund för presentationen av fynd i empirin. 

 

Tabell 4: Topoi utifrån empiri samt hur många svarstexter de ingick i. 

 

• Eleverna och undervisningssituationen (7 av 10 texter) 

• Ämnesområdet i undervisningen (6 av 10 texter) 

• Tid (5 av 10 texter) 

 

Som tabell 10 visar så är vanligt förekommande topoi: 

• Eleverna och undervisningssituationen, som avser informantens tolkningar av 

elevernas ställning i muntlighetsundervisning samt hur undervisningssituationer i 

området tenderar att bli. Med detta menar jag hur lärare uppfattar att eleverna tycker 

om muntlighetsundervisning (spännande, läskigt, roligt, tråkigt etc.) samt hur 

klassrumssituationerna tenderar att se ut (stökiga, härliga, oroliga, roliga etc.). Denna 

topos kommer ligga som grund för en förarbetesdiskurs i den kommande analysen. 

• Ämnesområdet i undervisningen, d.v.s. den plats informanten anser muntlighet ha i 

undervisningen samt vilken nytta den anses göra för elevernas lärande. Denna topos 

kommer ligga som grund för en nyttodiskurs i den kommande analysen. 

• Tid, vilket avser hur mycket av lärarens resurser som informanten anser sparas 

in/försvinner i undervisningen med muntlighet. Denna topos kommer således ligga 

som grund för en resursdiskurs i den kommande analysen. 

6.1.1 Förarbetesdiskurs om muntlighetsundervisning 

En diskurs som är stor bland informanterna behandlar vikten av förarbete med eleverna för att 

bygga upp deras självförtroende för den egna förmågan. Detta bygger upp för en diskurs som 



 

22 

centreras runt vikten av förarbete för vad som främst verkar anses vara elevernas bästa. I den 

följande texten kommer exempel på vad som har sagt att lyftas och analyseras för att sedan 

leda till en slutgiltig sammanställning av vad som kan sägas ligga som grund för diskursen. 

Exempel - Informant 1: förarbete 

En del elever tycker att det är jobbigt att redovisa. […] Jag som arbetat 

mycket med muntliga övningar och redovisningar, upplever att eleverna 
snabbt vänjer sig och tycker det är mindre och mindre jobbigt. Vi pratar 

mycket om hur man beter sig när någon redovisar, dvs. lyssnar på den som 
redovisar. […] Det gäller också att vara tydlig med varför man gör 

muntliga redovisningar och om eleverna ser syftet med dem så upplever jag 

att de tycker om det. 

Informant 1 beskriver förarbete genom metodgenomgångar, och tydligt och konsekvent 

förhållningssätt till undervisningsformen för att stärka eleverna, något som anknyter till Saars 

föreställning om sambandet mellan lärarens och elevens säkerhet. Svaret är huvudsakligen 

onegerat vilket tyder på en hög säkerhet ur et modalitetsperspektiv. Upplever kan här liknas 

vid ett troende på effekten och är då en gardering från informanten.  

Exempel - Informant 2: förarbete 

Vad det hela faller på är flera saker: Klassrumsklimat (retar eleverna 
varandra?), koncentrationsnivå (orkar de lyssna på 20 andra elever som 

ska prata), språkkunskaper (har eleven de språkliga kunskaperna som 

framställningen kräver), ämneskunskaper (ämnesord, säkerhet att prata 
inom ämnet) samt individuell självsäkerhet hos eleven (vågar eleven ställa 

sig och prata inför en grupp?). 

Informant 2 lägger vikt vid elevernas förberedelse samt gruppens klimat i dennes resonemang 

om genomförandet av undervisning i muntlighet. Även detta svar är helt onegerat men det 

bör här vägas in att informantens sätt att lista inte är särskilt öppet för modaliteter eller 

interpersonella satsadverbial. Säkerheten är därför här svår att avgöra. 

Exempel – Informant 3: förarbete 

Beroende på grupp känner jag att vissa elever ibland tycker att det är 
jobbigt att stå inför de andra. Det är dock som sagt beroende på gruppen. 

Jag har haft vissa grupper där bara en eller två tycker det är oroligt, och 
sådana där nästan hela klassen är mot tanken på att ställa sig inför de 

andra. I det senare exemplet har jag ibland behövt göra några övningar för 

att förbereda eleverna och få bort en bit av ångesten. Utöver det ”läskiga” 
så behöver man också öva på hur man genomför en muntlig framställning 

med eleverna. Här går man igenom förberedelsearbetet som t.ex. hur man 
skriver stödord, hur man kan använda dem effektivt etc. 



 

23 

Informant 3 tar också upp vikten av gruppklimatet för undervisningen och lägger mycket vikt 

vid förberedelsen av eleverna ur ett mognads- och metodologiskt perspektiv. Informant 3 

garderar sig med interpersonella satsadverbial som ”ibland”, som för att poängtera att 

gruppen bestämmer arbetssättet som behöver arbetas med. Känner i första meningen kan här 

bära en liknande betydelse med Vibergs (2005) tänker och kan således anses milt garderande. 

Exempel – Informant 4: förarbete 

När jag hållit i muntliga redovisningar har jag ju gjort någon form av 
förberedande arbete innan så inte eleverna får chock när de ska redovisa 

men hur pass mycket jag måste hjälpa dom eller hur mycket jag ska gå på 

dom när det kommer till redovisningen vet jag inte. 

Informant 4 beskriver förarbete som något som är viktigt för att inte ge eleverna ett negativt 

första intryck av muntlighetsövningar. Som student är hen dock inte helt säker på exakt hur 

detta stöd skall gå till. Tonen i svaret känns, även utan explicit gardering, relativt 

spekulerande vilket troligen har sin grund i brist på erfarenhet. 

Exempel – Informant 6: förarbete 

Jag brukar prata lite med eleverna innan vi gör muntliga övningar för att 

försäkra mig om att ingen tycker att det är alldeles för jobbigt. Är det 

någon som tycker det så brukar jag ta den eleven enskilt eller låta den 
skicka in en skriftlig variant. 

Informant 6 lägger vikt vid att stärka eleverna inför muntliga övningar för att förminska 

risken för en ångestfylld upplevelse. En gardering används i syfte att sätta upp ett hypotetiskt 

scenario med en elev. I övrigt är språket tomt på modaliteter. Förekomsten av spekulation 

leder till en säkerhet som är säkert ur ett modalt perspektiv men lite osäkrare i det spontana 

intryck jag får av texten. 

Exempel – Informant 7: förarbete 

Det kan ibland kännas läskigt för några elever att ställa sig inför resten av 

klassen under redovisningar eller att uttrycka sina åsikter inför dem. I min 

erfarenhet handlar det oftast om klassrumsklimatet i övrigt. Om klassen är 
stöttande så vågar fler göra mer. Jag brukar därför försöka bygga upp en 

säkerhet och en förståelse hos mina elever där vi respekterar den som har 
ordet. 

Informant 7 har en säker ton i det ovanstående utdraget trots viss gardering om hur ofta en 

elev tycker det känns läskigt. Detta kan ses som mer vardagligt tal än faktisk osäkerhet. När 

informanten talar om orsaken till obehaget så används ett interpersonellt satsadverbial, oftast, 
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för att uttrycka en hög grad av vanlighet utan att utesluta andra orsaker. Det kan här därför 

vara den orsaken som den här läraren är mest bekant med. 

Exempel – Informant 10: förarbete 

När jag väljer muntliga redovisningar som en examinerande uppgift så 
tänker jag att jag redan vet att vissa kommer att känna ångest inför att 

behöva stå framför alla de andra. Det är väl inte konstigt? Jag uppmanar 
dem att försöka och låter dem veta att det värsta som kan hända är att det 

går dåligt, och att det är okej. Med förberett material kan de flesta ta sig 

igenom upplevelsen och efter ett par gånger så är eleverna oftast mer 
bekväma eftersom de vet vad de har att vänta av situationen. Jag tror inte 

på att ta elever enskilt om det inte finns extrema skäl till det. 

Informant 10 använder ett säkert språk när hen talar om muntlighet. Detta kan antas ha sin 

grund i att denna lärare valt en mer specifik användning av muntliga aktiviteter, nämligen 

som examineringsaktivitet. Med större avgränsning bör även större säkerhet följa. Gardering 

görs angående effektiviteten av att tvinga eleverna till deltagande och består av det 

interpersonella satsadverbialet oftast. Detta låter informanten ta ett steg tillbaka för de gånger 

då detta ej har fungerat, något som då skulle klassas som ett ”extremt” fall. Informanten 

använder även ordet tänker i en spekulativ betydelse. Denna gör alltså ett antagande om 

elevernas reaktion innan de själva har reagerat. 

Efter att ha granskat texterna finns det några identifierande diskursmarkerande variabler som 

kan lyftas i syftet att konkretisera en förberedelsediskurs om muntlighetsundervisning. 

Makrotema inom denna diskurs är förberedelse. Detta kan sedan delas in i mikroteman om 

självförtroendeuppbyggnad, något som berörs av alla informanter som berörde detta topoi, 

och genomförandeteknisk uppbyggnad som berördes främst av de verksamma lärarna. 

Mikrotemat självförtroendeuppbyggnad grundar sig utifrån mina egna erfarenheter troligen i 

förutfattningar som informanterna bär med sig från tidigare försök med muntlighets-

undervisning eller från sin egen skolgång. Denna erfarenhetsbaserade oro betraktas även av 

såväl Olsson Gers (2009) som Haugsted (2004) och spekuleras av dessa ha en negativ 

inverkan på genomförandet av lektionerna genom att läraren blir mindre benägen att ta risker, 

något som Saar (2005, ss. 104–107) även benämner som en sorts motstånd från läraren. Vad 

informanterna här rör vid är att de genom att bygga upp en vana hos eleverna kan motverka 

motstånd inom muntligheten genom att motverka yrsel, d.v.s. känslan att man lämnar det 

trygga och väletablerade när man arbetar med muntliga uppgifter. Ett vanligt återkommande 
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ämne är även gruppens dynamik och att det således ibland kan bli omöjligt att bygga upp 

gruppens säkerhet. En proposition inom detta område utifrån det insamlade materialet kan 

således sägas vara att övning och förberedelse leder till mindre obehag för eleverna men att 

gruppen i slutändan avgör möjligheten, något som även backas upp med en hög säkerhet i 

svarstexterna kring detta område. Texterna är här onegerade med få undantag. 

Det andra mikrotemat, genomförandeteknisk uppbyggnad, berördes främst i exemplen från 

informant 1, 2, 3 & 10. Detta tema behandlade vilka metoder eleverna behövde lära sig för att 

kunna delta i undervisningen samt vilka hjälpmedel som behöver tillsättas för att 

undervisningen skall bli inkluderande. Detta tema cirkulerar runt sätt att göra eleverna 

delaktiga i undervisningen genom struktur i undervisningen, vanligen genom användningen 

av ett skriftligt medium som hjälpmedel eller, i extrema fall som privat inlämningsform för 

osäkra elever. Detta överensstämmer med både Ivaničs (2004, s. 225) presentation av en 

färdighetsdiskurs, d.v.s. att eleverna kan presentera samt genrediskurs då lärare fokuserar på 

att ge genren en generell form för att strukturera undervisningen. 

Språket i detta tema läses som säkert med en stor del onegerad text där de talar utifrån en 

erfarenhet om ibland något svävande eller spekulativt. Undantag sker när informant 1 talar 

om hjälpmedel som kan komma att användas i presentationssyfte. Här förekommer vissa 

låggradiga interpersonella satsadverbial som t.ex. ibland, en låggradig sannolikhets-

modifikation. Detta kan i kontexten tolkas som att elevgruppens uppbyggnad styr vilka 

metoder som är lämpliga.  

Sammanfattningsvis är förarbetesdiskursen därför centrerad runt gruppen. Gruppen anses 

avgöra vilka förutsättningar som finns för såväl genomförandet av muntlighetsundervisning 

samt formen genom vilken denna undervisning anses kunna genomföras. Diskursen 

identifieras erfarenhetsbaserad med säkert, onegerat språk med få förekommande 

garderingar, vilket ger ett säkert intryck som samtidigt inte verkar forcerat. 

6.1.2 Nyttodiskurs om muntlighetsundervisning 

Ett tema som lyftes av flera av de informanter som deltog i studien var nyttan som 

muntlighetsundervisning kunde sägas ha inom svenskämnet på några olika plan. Detta 

byggde upp för en tvådelad diskurs som hanterade både den akademiska nyttan hos 
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muntlighetsundervisning samt den karaktärsbyggande nytta som informanterna ansåg att 

denna kunde ha. I följande text kommer exempel från informanterna att lyftas och analyseras 

varpå en sammanställning kommer avsluta avsnittet. 

Exempel - Informant 1: nytta 

Jag tycker det är viktigt att kunna uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt, 

och det är inte bara elevernas muntliga förmåga som tränas utan även 
deras mod att stå inför andra och prata. 

Informant 1 lägger här vikt vid muntligheten som en del av en helhet utan att egentligen gen 

något specifikt exempel på någonting som muntligheten bidrar till som medium. Även utan 

modaliteter så garderar sig informanten till en viss gräns genom att inleda svaret med ”jag 

tycker” vilket får texten att läsas som värderingsbaserad utifrån Viberg (2005). 

Exempel - Informant 2: nytta 

Min uppfattning som lärare är att muntlig framställning är något som kan 

hjälpa elever i flera områden. […] Vad det hela faller på är flera saker: 
[…] individuell säkerhet hos eleven (vågar eleven ställa sig och prata inför 

en grupp?). 

Informant 2 menar att exemplet muntlig framställning kan hjälpa eleven och elaborerar att 

säkerheten hos eleverna är någonting som ingår i muntlighetsområdet. Även här läses texten 

som relativt värderingsbaserad p.g.a. användandet av ”min uppfattning” vilket kan likställas 

med Vibergs (2005) tro. 

Exempel - Informant 4: nytta 

När jag hållit i muntliga redovisningar har jag ju gjort någon sorts 
förberedande arbete innan så inte eleverna får en chock när de ska 

redovisa. 

Även informant 4 rör vid vikten av säkerhet hos eleverna för undervisningen. Analysmässigt 

är detta ett mycket kort avsnitt med få garderingar. 

Exempel – Informant 7: nytta 

Jag tror helt klart att man växer av att prata inför klassen, vare sig det 
handlar om presentationer eller debatter. Det är lite som att möta sin 

rädsla för vissa och jag har sett elever som stärks av upplevelsen. Det kan 

också vara ett grymt sätt för elever som t.ex. inte presterar bra skriftligt att 
visa sitt kunnande. 
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Informant 7 berör elevernas mognad genom möte med rädsla som en nyttofaktor för eleverna. 

Hen menar också att det kan vara ett hjälpmedel för elever att visa sina faktiska kompetenser 

trotts skriftbaserade svårigheter. Eftersom detta baseras i erfarenhet så förekommer inga 

självklara övriga garderingar angående mognadsaspekten. Huruvida det hjälper elever som 

inte presterar väl skriftligt görs en gardering om i form av ”kan”, en låggradig modulering  

som tyder på ett stort avstånd från detta ställningstagande. Garderingen kan dock även tolkas 

som att detta ställs upp hypotetiskt vilket bättre stämmer överens med kontexten inom vilket 

detta sägs. Informanten garderar sig dock med ordet tror, ett av Vibergs (2005) tre 

garderingsord. Detta får konsekvensen att informantens tillvägagångssätt verkar mer 

spekulativt grundat och styrkt med erfarenhet. 

Exempel – Informant 8: nytta 

Muntlighetsundervisningen är viktigt inte bara för att den bygger mod utan 
också för att den ger lite balans till svenskämnet. Det går nog inte att bara 

sitta och skriva i bänkarna och fortfarande leva upp till ämnets syfte. 

Muntlig undervisning har mina klasser oftast tyckt är roligt. Redovisningar 
kan göra dem lite hariga men när det handlar om lektioner utan press så är 

det halleluja varje gång de känner att de slipper skriva lite. 

Informant 8 proposerar inte bara att muntlighetsundervisning bygger mod utan även att det 

erbjuder ”balans” till ämnet och är roligt. Garderingen i den andra meningen i form av ”nog” 

är nog mer menat att förmedla en lättsam ton i påståendet än att låta informanten ta avstånd 

från det. 

Exempel – Informant 9: nytta 

Muntliga lektioner gör sig bra för att lära sig hur man uttrycker sig när 
man riktar sig mot andra. På det sättet så tycker jag att man arbetar mot 

kompetenser som är viktiga, exempelvis att eleverna kan delta i 
demokratin, såväl i samhället som i klassrummet. Inte minst belyses dessa 

kompetenser i såväl svenskans kursplan som i skolans värdegrund. 

Informant 9 gör flera hänvisningar till personlig nytta för eleverna och gör detta med 

hänvisningar till förmågan att tala inför andra som något som är efterfrågat i såväl kursplanen 

för svenskämnet som i värdegrunden. Gardering görs om huruvida muntlighets-

undervisningen har inverkan på elevernas förmåga att delta i demokrati.  Här görs även en 

viss gardering med ordet tycker i andra meningen. Vid förfrågan om förtydligande menade 

informanten att inte alla vill delta i demokrati och att undervisning i detta inte garanterar att 

alla blir bättre.  
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Efter att ha granskat dessa svar finns det vissa fynd att bygga på för att konkretisera diskursen 

såsom jag menar att den kan existera. Informanterna 1, 2, 4, 7, 8 och 9 rörde vid minst en av 

totalt två av vad kan kallas för områdets nyttodimensioner: den undervisningsnyttiga och den 

personligt nyttiga. Vad som här avsågs var att muntligheten spelar en roll i en väl rundad 

undervisning för kunskapsinlärning men att den även stärker elevernas självförtroende för sin 

egen förmåga. Intressant med dessa svar är att endast ett av dem utgår från läroplanen och att 

de flesta istället utgår från egna erfarenheter i ämnet, och detta med ett relativt ledigt språk.  

Makrotema här är undervisningsnytta, d.v.s. vad metoden erbjuder samt personlig nytta som 

behandlar vad eleverna tjänar på undervisningen.  

Undervisningsnyttan identifieras genom diskussionen om muntligheten som en del av ett 

ideal där eleverna behärskar ett stort antal olika uttryckningsformer och dessutom som ett 

alternativt medium för elever som har svårt med stavningen. Informanterna nämner här ofta 

metoder som de arbetar med utifrån tredjepartsverk som riktar sig till pedagoger. De nämner 

även hur de ofta använder muntlighetsövningar med elever som t.ex. har diagnoser som 

dyslexi för att avlasta dem. Intressant är dock att kursplanen inte nämns i majoriteten av 

svaren utan substitueras med erfarenheter av dessa metoder. Detta kan tolkas på många sätt 

men det är intressant att alla utom en av informanterna aldrig ens nämnt någon del av 

läroplanen i förhållande till muntlighetsområdet.  

En proposition här är att muntligheten är en viktig förmedlingsform samt att den är ett bra 

alternativt medium när skriften inte räcker till. En viss grad av gardering förekommer här 

med låggradiga modaliteter som kan relativt vanligt förekommande. Nyttan sägs med andra 

ord kunna finnas men är inte garanterad. Denna del av diskursen kan liknas vid Ivaničs 

(2005, s. 234) social practices-diskurs. Denna sätter metoder i ett nyttoperspektiv för den 

större världen utanför skolan och vad inlärningen i slutändan skall leda mot. Det skulle här gå 

att anta att en liknande tankegång föregår hos informanterna där de försöker rättfärdiga 

muntlighetsundervisningen genom att ”blicka framåt”. 

På mikrotemat personlig nytta finns mikrotemat oräddhet och mod, något som förekommer i 

alla informanternas svar samt i en stor del av alla pedagogiska muntlighetsstudier. Vad som 

proponeras här är att vanan med att stå inför en grupp och presentera är nyttigt för eleverna 

för att de senare skall känna sig bekväma i situationen i framtiden, en sorts övning-ger-
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färdighettänk. För att uppnå detta återkommer även skildringar av ett tvång för eleverna att 

delta för deras eget bästa: 

Exempel - Informant 1: tvång 

 Man behöver undervisa eleverna och ibland ge dem tydliga roller i 
gruppen, t ex att någon för anteckningar, någon ska ställa frågor osv. så att 

alla har en uppgift och "tvingas" delta. 

Exempel - Informant 4: tvång 

En annan (lärare) var lite striktare. Hon hade ett system där fyra elever 

skulle redovisa en frivillig artikel per vecka. De hade egentligen inget val. 
Det fanns inget ”jag vill inte”. 

Det här tvånget kan ses ha funktionen att få elever involverade för att öva upp en förmåga 

och en säkerhet. Genom att få alla att delta går det även att tänka sig att de andra eleverna blir 

mer öppna för att lyssna då de känner igen sig i situationen. Detta instämmer även informant 

4 på och tillägger att elever hon stött på med andra lärare där detta tvång ej finns har kunnat 

totalvägra deltagande i aktiviteten. Här finns alltså någonting som hamnar i en gråzon mellan 

gott och ont. Informant 1 erbjuder även lösningen att dela upp gruppen för att minska pressen 

på varje individ. 

Svaren som behandlar rädsla tenderar även vara onegerande, d.v.s. innehåller ingen 

gardering. Detta kan alltså antas vara någonting som skall ses som uppenbart. Att detta tema 

är så vanligt förekommande kan tolkas som att det finns en förutfattning att elever fruktar 

tanken att stå inför de övriga eleverna. Detta går att likna vid den cykliska natur Saar (2005) 

beskriver om förhållandet mellan elevyrsel och läraryrsel. Saar menar att man genom att 

förutsätta rädsla föder en oro som sprider sig till eleverna. 

Sammanfattningsvis kan nyttodiskursen om muntlighetsundervisning sägas karaktäriseras av 

breda propositioner om nytta som kan sägas finnas där men som ej kan garanteras samt om 

hur elevernas mod är en avgörande faktor för att genomförandet av muntliga framställningar 

ens skall kunna vara möjligt. Elevernas delaktighet kan även behöva tvingas fram eller säkras 

genom mindre grupper där den sociala pressen är mindre. 

När konkreta exempel på nytta skall ges domineras diskursen av låggradiga modaliteter och 

troendeindikerande termer, vilket främst agerar som en talspråklig gardering i förmedlingen 

av de egna erfarenheterna. Vad detta slutligen kan sägas leda till är en nyttodiskurs i det 
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insamlade materialet där det finns en inneboende osäkerhet. Konkreta exempel bottnar i 

personlig erfarenhet och inte kursplanen, något som kan innebära att även den nuvarande 

kursplanen har brister gällande tydligheten i sina formuleringar likt lpo 94 (Olsson Gers 

2009). Det kan även innebära att lärare helt enkelt inte läser läroplanen noggrant. Allt sådant 

blir i slutändan hypoteser, byggda på bevis men förhållandevis spekulativa utifrån ett sånt här 

litet underlag. 

6.1.3 Resursdiskurs om muntlighetsundervisning 

Resurser avser de förbrukningsbara enheter som existerar inom skolan. I detta arbete 

förekommer resursen tid i informanternas svar som enda resurs vars förbrukning spelar någon 

roll. En diskurs här kan sägas hantera den tidssparande aspekten av muntlighetsbaserade 

examinationsmetoder men också ett risktänk som jag själv kan känna igen mig i som 

praktiker. I följande text kommer den här diskursen att utvecklas utifrån exempel från 

empirin för att sedan en konkretisering av diskursen skall bli möjlig. 

Exempel - Informant 1: resurser 

Att examinera muntligt tycker jag är en succé. Det gynnar eleverna på det 

sätt som nyss beskrivits, men det gör också att jag som lärare kan göra en 
skriftlig återkoppling under tiden som eleven redovisar. Det sparar mig 

alltså också tid. Jag brukar be eleverna öppna upp sin text på 
projektorn/apple-TV så att jag samtidigt kan se hur de skrivit. 

Informant 1 lyfter de positiva aspekterna av tidsdiskursen och menar att hen kan spara in tid 

genom formen som muntliga presentationer. Språket visar på en del låg-medelhöga 

modifikationer som där ”kan” representerar en låggradig modalitet och ”brukar” tolkas som 

ett medelhögt interpersonellt satsadverbial. Detta leder till en något osäkrare och spekulativ 

ton i denna diskurs. Ett tyckande görs här men stödjs upp av informanten varför. 

Exempel - Informant 3: resurser 

Muntliga redovisningar ger mig som lärare en chans att göra en tidig 
bedömning under själva examineringstillfället. Det spar mig därför en del 

tid i vissa fall. Samtidigt så har det skett att redovisningar tar upp mer än 
en lektion. I dessa fall krävs det att jag är närvarande under bägge 

examinationstillfällena för att kunna ge en likvärdig utvärdering av 

elevernas kunskaper. Skulle man bli sjuk här så kan det bli lite knepigt att 
få ihop allt på ett bra sätt. Helst ska ju alla elever få samma mängd tid att 

förbereda sig. 
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Informant 3 nämner samma fördelar som informant 1 men lyfter även vissa farhågor som hen 

har runt rättvisa med längre presentationsperioder som inte ryms inom en dag. Språket i 

informant 3:s utsaga är onegerat under delen som berör tidsinsparning men blir mer garderat 

och känns mer spekulativt när hen rör vid rättvisediskussionen. 

Exempel - Informant 6: resurser 

Muntliga examinationer spar mig ärligt talat en del arbete eftersom jag 

slipper skapa och kopiera upp material. På det sättet är det lite 

miljövänligare också.. Det är ju annars en del papper som går åt. 

Informant 6 lägger vikt vid tidsbesparing och det ekologiska i att inte ha pappersbaserad 

undervisning som muntlighetsundervisning ofta blir. 

Exempel - Informant 7: resurser 

Utöver det rent kompetensmässiga så är det rätt så enkelt att förbereda 
inför en muntlig examination. Eleverna skapar det enda materialet och jag 

behöver bara notera. Så sett är det bekvämt att examinera muntligt. 
Förarbetet för muntlighetsundervisning tar dock ett tag så det balanseras 

väl ut antar jag.. 

Informant 7 menar att hen spar tid på att planera examinationer som är muntliga samt att 

utvärdera dessa. Om det faktiskt spar ansträngning är informanten dock lite kluven på vilket 

markeras med modaliteten ”väl” i sista meningen. Hen menar här att ansträngningen med 

förarbetet kan väga upp för lättheten med planeringen.  

Exempel - Informant 8: resurser 

Muntlig undervisning har mina klasser oftast tyckt är roligt. Redovisningar 
kan göra dem lite hariga men när det handlar om lektioner utan press så är 

det halleluja varje gång de känner att de slipper skriva lite. Det är ganska 

lätt för mig att planera och förbereda också så det är en bonus. 

Informant 8 styrker den föreställning som finns att muntlighetsundervisning kan vara enklare 

att planera och förbereda eller åtminstone mindre tidskrävande. Detta är baserat i erfarenheter 

och gardering görs främst i fallet då hen talar om elevernas möjliga ångest, något som inte 

ger mycket inom kontexten. Ordet tyckt tyder på viss gardering genom att göra det som sägs 

till en åsikt, något som är svårare att motsätta. 

Efter granskningen av exemplen finns det nu vissa fynd att bygga på som kan sägas lägga en 

grund för diskursen. Makrotemat här är tid, vilket snabbt faller in i två mikroteman: lärarens 

tid och förberedelsetid. 
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I mikrotemat lärarens tid proponerar informanterna att muntlighetsundervisning spar dem tid 

genom att erbjuda dem lektionstillfället till utvärdering av eleverna, något som de då slipper 

göra efter undervisningstidens slut. En viss grad lågmodulerad gardering i denna del av 

svaren kan tolkas som att den utvärdering som görs ofta är grov och senare finslipas. 

Mikrotemat förberedelsetid som lyfts av informant 3 är centrerad på en problematik med 

muntlig redovisning, nämligen rättvisan i vem som redovisar när i de fall då mer än ett 

redovisningstillfälle behövs för framställningar. I min erfarenhet är vem som redovisar när 

även ett problem även när all redovisning sker under ett lektionstillfälle. I dessa fall är dock 

problematiken att ingen vill vara först eller sist då de känner att det får dem att ”sticka ut” 

mer. I exemplet som informant 3 tar upp är problematiken istället skillnaden i förberedelsetid 

mellan grupper inom klasser där fler än ett tillfälle används. I texten läses detta som en 

farhåga som läraren har, vilket bidrar till en osäkerhet i stil med vad Saar (2005) menar kan 

ses som ett lärarmotstånd baserat i erfarenheter med ett elevmotstånd. Detta styrks även av 

användandet av (i relation till resterande text) relativt tung användning av låggradiga 

modifieringar under denna del av svaret. 

Diskursen kan slutligen sägas definieras av diskussioner om tidsrelaterade aspekters inverkan 

på undervisningen på gott och ont. Lärarens tid verkar här diskuteras med en positiv vinkel då 

lärarna verkar anse sig själva spara tid genom att examinera muntligt. När de talar om detta så 

är språket ledigt och relativt säkert. Muntliga övningar utanför sådana som görs i 

examinerande syfte berörs dock inte vilket ännu en gång leder till en vinkling av muntliga 

aktiviteter som något som ofta görs i examinerande syfte. När förberedelsetid berörs är det 

istället vissa farhågor som berörs utifrån tidigare erfarenheter. 

7. Slutsatser och slutdiskussion 

Efter analysen av empirin har jag nått en del slutsatser som kan dras utifrån de mönster som 

förekommer i materialet. I avsnittet som följer kommer slutsatser att presenteras och kopplas 

till studiens frågeställning. 

Den första frågan handlade om hur muntlighetsundervisning diskuteras av tio verksamma 

svensklärare i årskurserna 4–6 samt vilka topoi som är vanligt förekommande bland dessa. I 

empirin fann jag att lärarna diskuterar om muntlighetsundervisning genom att knyta an till 
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erfarenhet hellre än läroplanen. Detta kan ha resulterat från att frågorna saknade 

formuleringar som involverade styrmedlet. Lärarna diskuterar även utifrån tyckande oftare än 

genom andra källor vilket leder mot en generell diskurs som känns relativt ledig. Topoi som 

lärarna fokuserar på är Ämnesområdet i undervisningen, Eleverna och 

undervisningssituationen och Tid. 

Den andra frågan var vilka diskurser som går att synliggöra utifrån de topoi som lärarna tog 

upp. Efter analys så har tre möjliga diskurser identifierats: 

• Förarbetesdiskursen som berör förberedelserna av eleverna på en metod- och 

mognadsnivå, 

• Nyttodiskursen som behandlar vilken plats informanterna anser att 

muntlighetsundervisning har i undervisningen samt hur den verkar för att låta 

eleverna växa, och 

• Resursdiskursen som handlar om hur muntlig redovisning som examinationsform spar 

lärare tid på utvärdering och farhågorna med tidsåtgången som själva 

framställningarna innebär i förhållande till lektionstid. 

Dessa diskurser har samtliga en stor vikt vid erfarenheter som lärarna har från tidigare 

undervisningstillfällen och en mindre vikt vid vad som kan hända, något som jag tolkar som 

att några av informanterna kan ha främjat de ”attraktiva” delarna av området och undvikit att 

tala om de som är svårare. Detta kan jag tänka mig var en faktor med speciellt informant 1 då 

denne lärare svarade öppet i ett facebook-inlägg och således svarade med risk för kritik från 

de andra medlemmarna i gruppen. Hade jag gjort det hela igen skulle jag därför troligen ha 

specificerat att svar skulle skickas till mig privat. Aspekter av de två första diskurserna gick 

även att koppla till Ivaničs (2004) skriftdiskurser vilket även bekräftar hennes antagande att 

de går att koppla till muntlighetsområdet. 

Något som är intressant här är att osäkerheten som rörs vid i Olsson Gers (2009) och 

Haugsteds (2004) om muntlighetsundervisning inte är lika klar i denna studie. De verksamma 

lärarna är oftast väldigt säkra i sina utsagor medan de lärarstuderande accepterar sin ovetskap. 

Vad som saknas i de verksamma lärarnas svar är dock klara exempel på vad som skulle 

kunna göras i området eller vad som muntligheten bidrar till i undervisningen. Det är även 

karaktäristiskt tomt på stöttning i läroplanen, något som jag förväntade mig lite mer av. Detta 



 

34 

hade nog gått att nå med en fråga som berörde läroplanens formulering explicit. Vid 

genomförandet av studien bedömde jag dock att denna fråga kunde ses som för styrande och 

uppmuntra informanterna att slå upp formuleringar istället för att berätta utifrån erfarenhet. 

Är osäkerheten hos lärare då fortfarande ett faktum? Min åsikt efter analysen måste vara att 

det är svårt att avgöra med stor säkerhet men att saknaden av konkreta exempel leder mig till 

en bild av området som osäkert. En större studie skulle behövas för att göra denna bild 

representativ av Sveriges lärarkår som helhet. 

Avsaknaden av stöd i läroplanen stämmer även överens med Palmérs (1999) bedömning att 

muntlighetsundervisning inte genomförs med samma grad av planering som sådan 

undervisning som kan anses mer normativ. Anledningar till att läroplanen ej används kan 

vara många. Om muntlighetsundervisningen ses som underlägsen annan sådan kan dock 

diskurser runt ämnet genom dess historia vara anledningen till att läroplanen idag inte 

rådfrågas ordentligt vid planering, ett antagande som Sealey (1999) menar är logiskt att göra 

när det kommer till läroplanens inflytande på praktiken. 

Medan vikten av mod och att möta publiken framgår som en stor del av lärarnas utsagor så 

nämns ingenting om hur de ger följer upp muntlighetsundervisningen och ger respons. Olsson 

Jers (2010) lägger trots allt vikt vid att etablerandet av ethos i muntlighetsundervisningen är 

en process som sker via genomtänkt respons över tid, och att detta brister i många 

gymnasieklasser. Ethos kan liknas vid en omtycknads- eller pålitlighetsfaktor som talaren har 

med resultat att engagera lyssnaren. Att ge respons för att eleverna bättre ska kunna engagera 

lyssnarna är dock aldrig någonting som nämns i lärarnas svar. Dessa riktar sig mer mot att ta 

bort ångest från situationen och annat förarbete men inte efterarbetet. Olsson Jers finner att 

ethosetableringen i gymnasieskolan är svår och att många elever på denna nivå saknar finess. 

I mina år som vikarie har elever berättat att den respons de får angående t.ex. muntliga 

redovisningar oftast är att de inte ska kolla ner i pappret och att de bör prata utantill med få 

stödord eller att de under debatter ska hålla sig till fakta, respons de sagt inte hjälper mycket. 

Om responsen blir en underprioriterad del redan i grundskolan så är det för mig inte konstigt 

att det får följder liknande de Olsson Jers beskriver på gymnasiet. 

Vissa saker har förhindrat mig från att kunna nå ett bättre representativt resultat med denna 

studie. Först och främst så innebar en kombination av nationella provets rättning och påsklov 

slutet för min först planering som innefattade fokusgruppssamtal. Dessa skulle låta mig se hur 
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lärare samtalar med varandra om muntlighetsundervisning. Det andra är att 

svensklärargruppen som jag använde mig av visade sig vara mindre aktiv än förväntat utifrån 

andra inlägg jag följt. Utöver detta har även flera lärare på de planerade fokusgruppsskolorna 

som erbjudit att besvara mina frågor först dragit ut på svarstiden för att sedan dra sig ur i sista 

sekund. Dessa saker har påverkat kvalitén på analysen men samtidigt varit lite av en 

välsignelse då detta tvingade mig att gå utanför min trygghetszon och överväga alternativa 

perspektiv, vilket ledde till att lärare från fler platser frågades. 

Fortsatta studier skulle kunna vara att utföra fokusgruppssamtal med svensklärare i 

mellanstadiet, något som övervägdes för denna studie men som visade sig omöjligt att 

genomföra under ramen av detta arbete. Det skulle också gå att expandera på mitt arbete 

genom att rådfråga större grupper. På detta sätt skulle man kunna nå en bättre representation 

av diskurser om muntlighetsundervisning idag. De råd elever får för att förbättra sin muntliga 

kompetens skulle också kunna kartläggas med syftet att se vilken kvalitetsförbättring dessa 

kan leda till. Att dessutom fråga eleverna om deras upplevelse av råden skulle ge oss en 

ganska heltäckande inblick i den svenska mellanstadieelevens möte med 

muntlighetsundervisningen. Det viktiga här är dock att muntlighetsområdet breddas och får 

uppmärksamhet för att inspirera vidare studier.  
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