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Abstract 

This work focuses on oral communication in the classroom. There is limited research about 

how the oral communication should be assessed and I am curious to find out how teachers think 

and go about the issue of assessing pupils´ oral communication skills. The data consists of 

interviews and web questionnaires. My research questions aim to investigate teacher’s thoughts 

and opinions concerning oral communication in the classroom, what obstacles and 

opportunities it brings and how they go about to assess it according to the curriculum. 

The study is qualitative, Vygotskijs socio-cultural perspective and the idea of the zone of 

proximal development is used as a theoretical basis. The interviews show that teachers have a 

similar view of what oral communication is, and that it is as a basic ground in learning, but they 

differ in how they usually go about to practice it and how it is being assessed.  
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Sammanfattning 

Mitt examensarbete handlar om muntlig kommunikation. Forskningen på detta område 

förefaller starkt begränsad vilket väcker frågan om hur lärare faktiskt jobbar med muntlig 

kommunikation i klassrummet, eftersom det faktiskt är ett kunskapskrav enligt läroplanen. 

Jag har använt mig av intervjuer, delvis genomförda genom en webbenkät, för att ta reda på 

lärares åsikter om muntlig kommunikation, vilka hinder den kan föra med sig och hur den bör 

bedömas. 

 Undersökningen är kvalitativ, där Lev Vygotskijs socio-kulturella perspektiv och idén om den 

optimala utvecklingszonen ligger som teoretisk grund. Undersökningen och analysen visar att 

lärare ser på muntlig kommunikation som en gemensam grund för inlärning, men de skiljer sig 

åt i hur de använder muntlig kommunikation och hur den bör bli bedömd. 

 

Nyckelord 

Vygotskij, muntlig kommunikation, bedömning, språk, tal, socio-kulturellt perspektiv, 

undervisning.
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1 Bakgrund 

Jag har valt ämnet svenska och till det muntlig kommunikation. Det som gör mig intresserad av 

att undersöka muntlig kommunikation är baserat på egna erfarenheter, både som elev och 

lärarstudent under min verksamhetsförlagda utbildning.  

 Min upplevelse från skoltiden är att lärare bedömer elevens framträdande ur ett rent retoriskt 

perspektiv där kroppsspråk och kontakt med åhörarna är viktigt, snarare än det som efterfrågas 

i kunskapskraven. Denna del av kunskapskravet för betyg E i årskurs 6 är det som påverkas av 

den muntliga förmågan: 

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra 

egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Dessutom kan 

eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i 

huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning 

till syfte och mottagare.1 

 Det finns inget kunskapskrav på hur man samtalar, med andra ord, hur man står, sitter, tittar på 

publiken osv. Detta tillsammans med mina egna erfarenheter gör att muntlig kommunikation är 

intressant inför min kommande yrkesroll, speciellt vad lärare själva anser är muntlig 

kommunikation. Skolans undervisning baseras på muntlig kommunikation som även är ett 

kunskapskrav i läroplanen. Detta är ett kunskapskrav för ett flertal ämnen.  

 Jag kommer att använda mig av kursiveringar i detta arbete. Det används dels för att betona 

viktiga begrepp och visa citat. 

 

  

                                                 
1 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, Stockholm, 2011, s. 253. 
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1.1 Syfte 

Mitt syfte är att undersöka om lärare gör som forskningen förordar? 

1.1.1 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 Hur ser lärare på muntlig kommunikation? 

 Vad ser lärare för hinder och möjligheter för en god muntlig kommunikation? 

 Hur tänker lärare kring bedömning av muntlig kommunikation? 
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2 Forsknings- och litteraturgenomgång 

I denna del presenteras forskning kring muntlig kommunikation, dess definition och hur den 

muntliga kommunikationen påverkar lärare och elever. Därefter kommer det ett stycke som 

handlar om Aristoteles och Platons olika syn på muntlig kommunikation och hur den har lagt 

grunden för nutidens kommunikation. Därefter redogörs för styrdokumentens syn på muntlig 

kommunikation och vad det står att eleverna bör lära sig. Därefter kommer ett stycke om 

muntlig kommunikation i klassrummet och avslutningsvis, lärarens roll. 

2.1 Forskning om muntlig kommunikation 

Enligt Lundgren finns det tre centrala färdigheter varje elev bör utveckla. Dessa är skrivning 

läsning och aritmetik. Författarna menar att de här tre färdigheterna utgör grunden för 

människans kunskapsutveckling.2 Muntlig kommunikation definieras här alltså inte 

uttryckligen som en viktig aspekt i kunskapsutvecklingen.  

 Kindeberg menar att den muntliga relationen, som är social och öppen till sin karaktär, ska ses 

som en grundläggande framgångsfaktor för människans förutsättningar att lära av andra.3 Här 

har vi två olika forskningsinriktningar som inte säger emot varandra, men som däremot graderar 

den muntliga kommunikationen på olika sätt. Vidare menar författaren att det gjorts omfattande 

forskning på muntlig kommunikation där inriktningen har varit på två saker. Dels på dialogens 

betydelse för att bli någon eller något (konstruktivistiska traditionen), dels för att lära om något 

(kognitivistiska traditionen). Däremot menar författaren att forskningen kring att lära med 

någon eller några är begränsad.4 För att öka våra kunskaper om hur dialog främjar inlärning 

måste vi ta hänsyn till de känslor som påverkar individerna i en muntlig kommunikation.  

 I Inte bara ord resonerar författaren om varför lärare värderar den skriftliga förmågan mer än 

den muntliga. En teori är att skriftspråket ges mer utrymme för att visa tankar och funderingar. 

En skriftlig åsikt tas mer på allvar än en muntlig åsikt, eftersom en muntlig åsikt kan viftas bort 

                                                 
2 Lundgren, Ulf, P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline, Lärande, skola, bildning, Natur och kultur, Stockholm, 

2012, s. 239 – 242. 
3 Kindeberg, Tina, Pedagogisk retorik – den muntliga relationen i undervisningen, Natur och kultur, Stockholm, 

2011, s. 87 – 88. 
4 Kindeberg, Pedagogisk retorik, s. 84 – 85. 
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eller inte tas på allvar. När en text är skriven verkar personen bakom skriften ha lagt ned mer 

tanke bakom åsikten, vilket gör att reliabiliteten av påståendet ökar.5    

2.2 Muntlig kommunikation genom historien 

I början av 1600-talet var dialektik och retorik grundläggande vid språkundervisningen vid de 

europeiska universiteten. Dialektiken skulle hjälpa talaren att argumentera för att skapa logiska 

sakargument och retoriken skulle hjälpa talaren att förmedla argumenten på ett trovärdigt sätt. 

Syftet var alltså att få sin vilja igenom genom att använda språket för att påverka andras 

omdömen.6 Med tiden ersattes retorikämnet enbart med dialektikämnet och på så sätt försvann 

de känslor och etiska kunskaper i aspekten för lärande. Sedan dess har den muntliga 

kommunikationen fått stå tillbaka och låtit den dialektiska skrivkonsten ta upp det största 

utrymmet i undervisningen.7 Skrivkonst före talarkonst. 

 Aristoteles och Platon är kända förespråkare för retorik och dialektik. Aristoteles hävdade att 

människan är direkt beroende av andra människor för att utvecklas, och menar att intellektet är 

i direkt behov av en känslomässig förankring. Utan känslor, inget intellekt. 8 Aristoteles gav 

retoriken en plats i konst och inte i vetenskap, då retorik handlar om det sannolika och inte efter 

sanning.9 

 Platon hävdade att dialektiken var det viktigaste för en människa. Människan skulle vara fri 

från tro och värderingar, därför är bevisföringen och slutledningsläran de viktigaste 

färdigheterna. Platons dialektik kan vi tydligt se än idag inom både utbildning och vetenskap.10 

Enligt skollagen, 1 kapitlet, 5§ står det att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet.11 Även här kan vi se tecken från Platons dialektik än idag. Enligt 

Håkansson och Sundberg är undervisningen en konst, på så sätt att yrkesverksamma lärare gör 

löpande bedömningar av skolans händelseutveckling med teorier, undervisningssätt eller i 

specifika elevnära situationer.12 Frågan om det alltid är säkert att undervisningen vilar på 

                                                 
5 Backlund, Britt, Inte bara ord: en bok om talad kommunikation. Lund: Studentlitteratur AB, 2006, s. 197 – 

200. 
6 Kindeberg, Pedagogisk retorik, s. 23 – 24. 
7 Kindeberg, Pedagogisk retorik, s. 25 – 27. 
8 Kindeberg, Pedagogisk retorik¸ s. 25 – 27. 
9 Kindeberg, Pedagogisk retorik¸ s. 26. 
10 Kindeberg, Pedagogisk retorik¸ s. 25 – 27. 
11 SFS 2010:800, Skollagen, Stockholm, Utbildningsdepartementet 2010 
12 Håkansson, Jan, Sundberg, Daniel, Utmärkt undervisning – framgångsfaktorer i svensk och internationell be-

lysning, Stockholm: Natur och kultur, 2012, s. 15 – 16. 
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beprövad erfarenhet eller om lärare har stött på något nytt arbetssätt som det saknar vetenskaplig 

grund och börjar använda det i undervisningen. Samtidigt lyfter författarna fram att lärare inte 

behöver välja det ena eller det andra, utan att undervisningen kan vara kreativ i sitt utförande, 

men vara vetenskaplig i de principer den grundar sig på.13 

 Det som är viktigt att komma ihåg när vi pratar om muntlig kommunikation är hur det har sett 

ut genom historien och hur det har präglat oss idag.  

2.3 Vad säger styrdokumenten? 

Skolans styrdokument läroplanen föreskriver vad en elev ska få lära sig i grundskolan. 

Läroplanen delas sedan upp i flera olika delar, bl.a. skolans värdegrund, övergripande mål och 

riktlinjer samt kursplaner i samtliga ämnen som finns i grundskolan.14 I kursplanen för 

svenskämnet framgår det att syftet med ämnet är att eleverna ska utveckla kunskaper i och om 

det svenska språket. Dessa kunskaper ska eleverna kunna uttrycka i olika sammanhang och de 

ska dessutom stärka den muntliga förmågan. Undervisningen i ämnet ska därför ge eleverna 

förutsättning att utveckla sina förmågor i att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.15 

 Av det centrala innehållet i läroplanen framgår att eleverna ska kunna utveckla sin förmåga att 

leda samtal, formulera och bemöta argument och kunna sammanfatta vad som har sagts i olika 

sammanhang. Dessutom ska de kunna planera och genomföra muntliga presentationer med 

anpassningar av språk, innehåll och disposition till mottagare och syfte.16 

 Nya Språket Lyfter! är ett bedömningsstöd för lärare inom svenskämnet och ska ge dem stöd i 

bedömning av elevernas språkliga förmågor. I bedömningsstödet finns både 

observationsunderlag för läsning och skrift samt tal, hörförståelse och samtal.17 I kapitlet som 

handlar om tal så framhålls det att talet är grunden för inlärning. Samtidigt måste elevernas 

kommunikativa, muntliga förmåga vara fortsatt stor, vilket innebär att den muntliga förmågan 

måste praktiseras och utövas mycket. 

                                                 
13 Håkansson, Sundberg, s. 15. 
14 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, Stockholm, 2011. 
15Lgr 11, s. 247. 
16 Lgr 11, s. 251. 
17 Skolverket. Nya Språket Lyfter! Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans års-

kurs 1 - 6. Stockholm: Skolverket, s. 3. 
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Talets och samtalets plats i elevens utveckling och lärande är central.18  

 Muntlig kommunikation är beroende av situation, mottagande, grupptillhörighet och 

personlig trygghet. Utvecklingen av den kan därför vara mindre linjär än t.ex. 

skrivförmågan. Spännvidden är stor och utvecklingsgången är slingrande, vilket 

innebär att olika elever i olika åldrar befinner sig på olika nivåer. Vissa elever kan ligga 

närmre i talförmåga med elever i ett par årskurser högre än de själva och tvärtom.19 

2.4 Muntlig kommunikation i klassrummet 

Klassrummet är kanske den plats många tänker på när de tänker på skolan. I klassrummet sker 

inte bara undervisning, utan också möten med andra människor, kulturer, traditioner och 

tankegångar. Det innebär att muntlig kommunikation i klassrummet är ett brett begrepp som 

innefattar många saker. Lev Vygotskij menar att språk och tanke hör ihop (se 3.3), och därför 

är det svårt att ge en nyanserad bild av just muntlig kommunikation där man bortser från alla 

saker som påverkar den. Det vi kan göra är att försöka se en helhet och generell kunskap om 

hur det ser ut på de flesta platser i Sverige.  

 Kunskap och inlärningssyn är två begrepp som diskuteras i det flerstämmiga klassrummet.20 

Kunskap är en sammantagen och allmän känd fakta som eleverna får lära sig i skolan. 

Undervisning kan delas upp i två delar, presenterande och socialt interaktiv. Presenterande 

undervisning handlar om kunskap eleverna får höra och den innefattar ofta läroböcker som lär 

ut något rent objektivt. Socialt interaktiv undervisning handlar om kunskap eleverna får samtala 

om, och innefattar elevernas egna tolkningar och personliga erfarenheter.21 Att ta till sig 

kunskap genom samtal kräver att eleverna ofta tränar på att kommunicera och att den förmågan 

hela tiden måste upprätthållas, både verbalt och skriftligt. Dysthe menar att detta är en, i dubbel 

bemärkelse, givande undervisning. Dels får eleverna fler möjligheter till att ta sig an stoffet, 

dels får de bearbeta det de hör och läser. Dessutom menar Dysthe att lärare måste vara 

medvetna om sina undervisningsformer som de väljer att använda.22 Bland andra Kindeberg 

instämmer med Dysthe. Hon menar att det pedagogiska retoriska perspektivet är avgörande för 

                                                 
18 Nya Språket Lyfter!, s. 23 – 25. 
19 Nya Språket Lyfter!, s. 24. 
20 Dysthe, Olga., Det flerstämmiga klassrummet. Lund: Studentlitteratur AB, 1996, s. 46 – 52. 
21 Dysthe, s. 49 – 50. 
22 Dysthe, s. 52 – 53. 
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att förutsättningar för en muntlig relation att skapas. Precis som Aristoteles förespråkade det 

retoriska språket där känslor och biologiska villkor måste tas med i beräkning, menar Kindeberg 

att pedagogisk retorik ses som den främsta resursen för lärare och elever för att lära med 

varandra.23  

2.5 Lärarens roll 

Kindeberg hävdar att lärarens viktigaste arbetsredskap är de talade orden, de som uttrycks med 

hjälp av rösten.24 Lärarens roll i klassrummet är viktig, kanske den viktigaste rollen i rummet. 

Hur man ser på lärarens roll handlar om den elevsyn man har. Vygotskij lade tonvikten på 

samspel mellan lärare och elever. Såsom Aristoteles förespråkade Vygotskij också en dialektisk 

syn på utveckling. Läraren ska aktivt främja utveckling och lärande och sätta sig själv i en 

central position.25 

 En lärare väljer om hen ska använda språket i klassrummet, eller inte. Lärare har alltså en 

valmöjlighet i hur mycket eleverna ska prata eller skriva i samtliga ämnen.26 Lärande sker alltså 

i samspel mellan lärare och elever. Detta leder till att lärarens roll också blir att bygga 

framåtsyftande undervisning, samtidigt som eleverna får en tydlig stöttning.27 

 En lärare kan också välja att förstärka det verbala med det icke-verbala för att öka 

sannolikheten att eleverna förstår vad som sägs. Ett exempel är när läraren uppmanar eleverna 

att räcka upp handen när de vill ställa en fråga, och själv sträcker upp handen i den muntliga 

instruktionen. Samma princip kan gestaltas genom att läraren ber eleverna att titta på ett 

räknesätt som är skrivet på tavlan i klassrummet. Om lärare pekar och samtidigt tittar på tavlan 

vid den muntliga instruktionen kompletterar den verbala och icke-verbala instruktionen 

varandra och på så sätt ökar chansen att eleverna riktar uppmärksamheten på rätt sak.28 

                                                 
23 Kindeberg, s. 30 – 31. 
24 Kindeberg¸ s. 29. 
25 Dysthe, s. 54. 
26 Dysthe, s. 14 – 15. 
27 Eriksson, Jessica, Grönvall, Camilla & Johansson, Annelie. Grammatik i teori och praktik. Stockholm: 

Norstedts, 2013, s. 39. 
28 Steinberg, John, “Att leda klassrumshantverket”, Berg, Gunnar, Sundh, Frank & Wede (red.): Lärare som le-

dare – I och utanför klassrummet. Lund: Studentlitteratur, 2012, s. 91 – 94. 
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 Lärarens roll är också att bedöma eleverna likvärdigt, inte bara i sin egen verksamhet utan 

också likvärdigt i hela landet. Det innebär att läraren också har ett stort ansvar att se till att de 

har en god förankring av bedömningen i styrdokumenten.29 

 Som forskningen föreskriver är muntlig kommunikation något som lärare bör behandla och 

som är av största vikt för elevernas inlärning. Det är inte bara en grund för inlärning, utan också 

vara en förutsättning för elever för att utveckla sina förmågor i tal och skrift. 

  

                                                 
29 Lundahl, Christian. Bedömning för lärande, 2. uppl., Lund: Studentlitteratur AB, 2014, s. 67 - 69. 



 

9 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 

En teori som ligger till grund för min undersökning är Lev Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv. Vygotskij var aktiv under tidigt 1900-tal och var en rysk pedagog och filosof. Han 

intresserade sig för barns lärande och utveckling. Det sociokulturella perspektivet handlar 

således om hur människor utvecklar sina förmågor för varje individs karaktär och kultur, t.ex. 

kommunicera, resonera, läsa, skriva, räkna, osv. tillsammans med andra människor. Med andra 

ord handlar detta om hur människor tar till sig något som kallas medierande redskap. För 

Vygotskij är människan under ständig utveckling, oavsett om du är barn, ung eller vuxen.30 En 

idé han hade och som hänger ihop med hans sätt att se på lärande och utveckling är känt som 

den närmaste proximala utvecklingszonen (Zone of Proximal Development, ZPD).  

3.1 Zone of Proximal Development (ZPD) 

ZPD innebär att människor som behärskar en färdighet eller ett begrepp väl är redo att också 

behärska något nytt. Med andra ord kan man säga när du behärskar en förmåga så är nästa inom 

räckhåll. När människor befinner sig i utvecklingszonen är de som mest känsliga för instruktion 

och förklaringar. Det innebär att de har lätt att lära sig och då bör instruktionerna vara väl 

anpassade för att rätt kunskap får en chans att befästa.31 För att ge eleverna den bästa 

förutsättningen till att behärska en ny förmåga behöver lärare tänka på hur de ska förmedla 

kunskapen på rätt sätt. Den som lär sig har ett ständigt behov av stöd och återkoppling från 

lärare och kamrater. Om undervisningen bygger på ett socialt och interaktivt synsätt på lärande 

bör strukturen av stöd bygga på dialog.32 Den muntliga kommunikationen är alltså betydande i 

Vygotskijs idé om utvecklingszoner. Se även Kroksmark, s. 450.33 

3.2 Mediering 

Begreppet mediering kommer ifrån tyskans Vermittlung och betyder egentligen förmedling. 

Vygotskij menade att människan utmärks av att använda sig av två olika typer av redskap; ett 

språkligt och ett materiellt.  

                                                 
30 Lundgren, Ulf, P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline, Lärande, skola, bildning, Natur och kultur, Stockholm, 

2012, s. 185. 
31 Säljö, s. 193 – 194. 
32 Dysthe, s. 242 – 244. 
33 Kroksmark, Tomas (red), Den tidlösa pedagogiken, Lund; Studentlitteratur AB, 2011, s. 450 
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 Ett språkligt redskap eller, som Vygotskij själv kallade det, ett psykologiskt redskap är en 

symbol eller ett tecken som används för att tänka eller kommunicera med. Dessa språkliga 

redskap kan bl.a. vara bokstäver, siffror eller geometriska former. Ett språkligt redskap har alltid 

en historia och en kultur i hur man tolkar det. Att tänka och kommunicera kräver därför att 

människan använder sig av kulturella redskap. Enligt Vygotskij upplever inte människor 

världen direkt och abstrakt, utan de tänker i ”omvägar” med hjälp av medierande redskap. 34 

 Rent konkret innebär detta att om två människor med olika språk tittar på bokstaven J, ser de 

bokstaven på olika sätt. Den ena människan kanske har bokstaven J i sitt alfabet och drar 

slutsatsen att det är en del av språket. Den andra personen har inte denna bokstav i sitt alfabet 

och tror kanske istället att bokstaven J är en symbol likt en fiskkrok, och drar slutsatsen att den 

har med fiske att göra. Medieringens princip har 

Vygotskij illustrerat i form av en triangel. Språkliga 

redskap utvecklas således inte naturligt utan av 

traditioner, ändras och utvecklas.  

 Till mediering hör också det materiella redskapet, 

t.ex. ett tangentbord att skriva på, en spade att gräva 

med. Istället för att tala om språkliga och materiella 

redskap kan dessa slås i ihop som en helhet och 

kallas då ett kulturellt redskap. En bok bygger på att det finns ett språkligt redskap 

(bokstäver/språk) och ett fysiskt material på vilket man kan fästa bokstäverna. Det Vygotskij 

syftar på är att det språkliga och materiella bör ses som en helhet och i relation till varandra. 

Det är t.ex. skillnad mellan att reparera en bil och plantera blommor, men i samtliga situationer 

måste det finnas reflektion, kunskaper och fysiska handlingar för att åstadkomma någon form 

av resultat. 

 Det som är viktigt att förstå är vad muntlig kommunikation är och kan innebära, och att förstå 

bakgrunden till hur det fungerar. I nästa del fördjupar vi oss i hur mediering påverkar vårt språk. 

                                                 
34 Säljö, s. 187 – 188. 

Medierande 
redskap

ResponsStimulus

Figur 1 - Vygotskijs triangel som illustrerar medie-

ringens princip och visar att mediering påverkas av 

både respons och stimulus. 
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3.3 Språk och tanke 

Nu när vi förstår Vygotskijs begrepp mediering kan vi titta närmre på vad detta innebär för 

språket och tanken.  

 Vygotskij var utvecklingspsykolog och intresserade sig mycket för tänkandets och språkets 

utveckling. För honom och den sociokulturella traditionen har språket en särställning som 

medierande redskap. Vygotskij själv benämner det som ”redskapens redskap”. Det är genom 

kommunikation med andra som vi kan uttrycka oss till varandra och språket är nyckeln till allt 

vi gör. Vygotskij ville se språk och tanke som en helhet och inte som en slags dualism där dessa 

separeras och ses som olika företeelser. Han menade att det är genom kommunikationen som 

vi formas som tänkande individer och varelser. Språket ska ses som ett medel för 

kommunikation.35 

 Kommunikation (särskilt det verbala språket) med andra människor är 

således det som formar vårt tänkande, det vill säga de ”högre funktioner” 

som har att göra med tänkande, fantasi, förmågan att minnas på ett avancerat 

sätt, estetiska uttryckssätt och så vidare. Annorlunda uttryckt blir i ett sådant 

perspektiv språk ett teckensystem som finns både mellan människor och inom 

dem. Detta är Vygotskijs princip för hur man ska se relationen mellan språk 

och tanke.36 

 Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Vygotskij förespråkar den muntliga 

kommunikationen och att den dessutom ligger som grund för övrig kunskapsinhämtning. Språk 

och materiella ting bör ses som en helhet snarare än att separeras. Det innebär att när det handlar 

om muntlig kommunikation i skolan innebär det inte att muntlig kommunikation ses som en 

del av undervisningen och som senare ska bedömas, utan grund i allt vi gör. Det innebär bl.a. 

samtal, undervisning, bedömning och reflektion.  

 

 

 

 

                                                 
35 Säljö, s. 189 – 191. 
36 Säljö, s. 191. 
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4 Metodologisk ansats och val av metod 

Det stod tidigt klart att jag skulle använda mig av någon form av muntlig insamlingsmetod i 

min undersökning. Eftersom detta examensarbete har fokus på den muntliga förmågan är det 

inte bara intressant att själv praktisera detta vid insamlingen av data, utan också för att teorin 

för undersökningen grundar sig på den sociokulturella teorin där lärande sker i samspel med 

andra.37  

 Syftet med undersökningen är att se om lärare gör som forskningen förordar. Den aspekten 

tillsammans med att jag ville använda mig av den muntliga förmågan själv, gjorde att jag valde 

intervju som datainsamlingsmetod.  Det har inte varit möjligt att åka runt till många olika skolor 

och det har dessutom varit svårt för lärare att hitta en ledig tid för intervju. Därför bestämde jag 

mig för att komplettera intervjuerna med en webbaserad enkät. Jag var medveten om att det 

eventuellt inte skulle bli lika reflekterande och att jag inte skulle få lika fördjupade svar som i 

intervjuerna.38 Däremot kan enkäter användas för att se hur frekvent något är och hur många 

som tänker lika/olika. I min undersökning är därför detta en aspekt att ta hänsyn till, då lärare 

har en egen bild av den muntliga kommunikationen i skolan.39 

4.1 Urval 

Enkäten har riktats till svensklärare runt om i Sverige och distribuerades på ämnesspecifika 

arenor för yrkesverksamma lärare. Att styra upp urvalet så att det endast är svensklärare som 

svarar är svårt, då den skickas ut till allmänna arenor.40 Eftersom enkäten inte har besvarats av 

så många personer har det varit relativt enkelt att bearbeta svaren och se att reliabiliteten ändå 

har varit hög, men möjligheterna att generalisera resultaten är små.  Som grund i min 

undersökning har jag använt mig av både intervjuer och enkät.  

 Jag har intervjuat två verksamma grundlärare som undervisar svenska i årskurs 5. För att bevara 

deras anonymitet kommer jag att kalla dem för lärare A och lärare B. 

 

                                                 
37 Aroseus, Frida, Sociokulturellt perspektiv, Lätt att lära, 2013. 
38 Kylén, Jan-Axel, Fråga rätt: vid enkäter, intervjuer, observationer och läsning. Stockholm: Kylén Förlag AB, 

1994, s. 10. 
39 Dimenäs, Jörgen. Lära till lärare: att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig me-

tod. Första upplagan. Liber, 2007, s. 85. 
40 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2. 

uppl., Lund: Studentlitteratur AB, 2009, s. 27 – 28. 



 

13 

 

 Enkäten har genomförts av 19 lärare och intervjun gjordes i grupp tillsammans med två 

yrkesverksamma svensklärare som arbetar inom samma skola och arbetslag. Att ha valt två 

deltagare som känner varandra var ett medvetet var för att få så reflekterande svar som möjligt 

och fler deltagare i en intervju kan ge fördelar genom att representativiteten i data ökar. 

Dessutom är det en möjlighet att få en större grad av erfarenheter och åsikter.41 Deltagarna bör 

ha erfarenhet av det som ska undersökas för att få så hög reliabilitet som möjligt. Deltagarna 

valts med anledning av det.42  

4.2 Datainsamlingsmetod och genomförande 

Intervjun skedde tillsammans med två lärare under en timme där samtliga intervjufrågor i bilaga 

2 ställdes. Intervjun startade med att deltagarna hälsades välkomna, blev påminda om 

undersökningens syfte samt sina rättigheter och att de är anonyma i samband medredovisningen 

av resultaten. När deltagarna uttryckt sitt samförstånd startade intervjun. När alla frågor var 

ställde fick lärarna möjlighet att säga några avslutande reflektioner. Sedan avslutades formellt 

intervjun med att jag tackade för besväret och gav dem mina kontaktuppgifter.43 

 För enkäten användes Google Formulär. Svaren samlas in automatiskt med realtidsinformation 

om svar och diagram. Fördelen med detta verktyg är att svaren kan sparas ned till ett kalkylark 

och presenteras i överskådlig form. Google formulär öppna frågor där informanterna kan svara 

fritt utan givna svarsalternativ.44 När frågorna utformades användes samma frågor som vid 

intervjun. Ett problem som kan uppstå vid enkätundersökningar är att det inte finns någon att 

fråga om man t.ex. inte förstår en formulering. Dessutom kan en enkät med endast öppna frågor 

vara svåra att sammanställa. Jag ville dock efterlikna en intervjusituation så mycket som möjligt 

och därför valdes detta tillvägagångssätt.45 Enkäten inleddes med en presentation av 

undersökningen och dess syfte, följt av kontaktuppgifter till mig. Därefter följde ett stycke med 

bakgrundsfrågor, bl.a. yrkesbefattning och antal yrkesverksamma år som lärare. Enkäten 

fortsatte sedan med åsiktsfrågor med öppna svarsalternativ och avslutades med ett tack ifrån 

mig och en påminnelse om att kontakta mig om deltagarna ville delges resultaten.46  

                                                 
41 Denscombe, s. 236.  
42 Dimenäs, s. 49. 
43 Dimenäs, s. 51 – 53. 
44 Microsoft, Google formulär. 
45 Dimenäs, s. 91. 
46 Dimenäs, s. 91 – 21. 
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Frågorna sammanfaller som sagt med de som användes i intervjun och åter ges i sin helhet i 

bilaga 2. 

4.3 Databearbetning 

Intervjun spelades in och jag förde även anteckningar under intervjuns gång. På så sätt kunde 

jag redan under intervjun ringa in det mest väsentliga i deras tankegång.47 

 Med hjälp av Google formulär blev sammanställningen av enkätsvaren enkel då det lätt kunde 

överföras till ett lättöverskådligt kalkylark. När en enkät med många frågor ska bearbetas kan 

det upptäckas att svaren som önskats inte getts. Frågan kan vara otydligt formulerad eller så 

kan frågan ha ställts på ett liknande sätt, där deltagarna redan svarat.48 En av frågorna i enkäten 

var: ”Upplever du muntlig kommunikation som något som fungerar bra/mindre bra i din 

verksamhet?”. Eftersom deltagarna redan hade givit utförliga svar på liknande frågor valde jag 

att stryka den frågan från de som skulle analyseras. Likaså frågan som handlade om vad lärare 

upplevde var elevernas åsikt angående muntlig kommunikation.  

4.4 Validitet och reliabilitet 

Utan någon form av verifiering skulle forskningen sakna trovärdighet. Trovärdigheten ska inte 

tas för given eller accepteras bara för att någon tror på personen bakom forskningen. För att då 

kunna visa att undersökningen är trovärdig måste den visa att resultaten grundar sig på metoder 

och tillvägagångssätt som är bekräftade som en utgångspunkt för god forskning.  

Validitet hänvisar till precisionen och noggrannheten i data. Validitet handlar också om att se 

till lämpligheten i forskningsfrågan som undersöks. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och 

om de svar som framkommer i undersökningen skulle överensstämma om någon annan ställt 

samma fråga vid ett senare tillfälle.49 

 Triangulering innebär att fler än en metod eller material använts för att undersökningen av 

sociala fenomen ska kunna vara av hög validitet.50 Denna undersökning baseras på intervju och 

enkät, vilket ökar trovärdigheten hos resultaten. Genom att intervjuerna har spelats in och 

enkäterna dokumenterade ökar det reliabiliteten i mitt arbete. Det går att återge det som 

                                                 
47 Dimenäs, s. 54 - 55. 
48 Dimenäs, s. 92. 
49 Denscombe, M, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, s. 378 

– 379. 
50 Bryman, Alan, Social research methods, New York: Oxford University Press Inc., 2008, s. 379. 
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deltagarna delgivit i undersökningen utan att lägga in egna tolkningar, som att det kan vara lätt 

att göra när det enda undersökningsmaterialet är de egna anteckningar från undersökningen. 

Dessutom har reliabiliteten också att göra med om lärarna skulle ge samma svar på frågorna 

om du intervjuade dem imorgon igen.51  

4.4.1 Enkäten 

Att använda sig av ett frågeformulär för insamling av data kan på flera sätt gynna 

svarsfrekvensen när det blir mer lättillgängligt att enkelt svara på den. Det blir en mindre 

process än att få hem en fysisk enkät i pappersform och sedan skicka tillbaka den. De 

jämförelser som har gjorts mellan pappersenkäter och webbenkäter har inte visat några större 

skillnader i validitet. Några konkreta och tydliga skillnader har således inte gjorts.52 

4.4.2 Intervjun 

Att bevisa forskningens trovärdighet i form av en intervju är inte lätt. Inte bara för att det är 

svårt att få tag på samma personer för att göra om undersökningen, men också pga. deltagarnas 

rätt till anonymitet. Som nämndes tidigare har triangulering använts för att se till att olika källor 

och metoder visar på samma eller närliggande resultat för att öka validiteten.53 Som ett sätt att 

visa att undersökningen är tillförlitlig har bilagor med samtliga frågor som ställdes till 

deltagarna bifogats i detta examensarbete tillsammans med en övergripande förklaring om hur 

insamlingsmetoden har gått till väga. Andra forskare ska kunna titta på denna undersökning och 

själva kunna göra om samma undersökning.54 

4.5 Forskningsetiska principer 

I undersökningen har jag utgått från två krav av forskningsetik.  

 Den första är forskningskravet, vilket avser att forskningen är grundad i väsentliga frågor och 

håller hög kvalitet. Forskningen ska leda till ny eller fördjupad kunskap i ett visst ämne som i 

sin tur ger förutsättningar att förbättra samhället. 

                                                 
51 Dimenäs, s. 231 – 232. 
52 Denscombe, s. 27 – 28 
53 Denscombe, s. 380 – 381. 
54 Denscombe, s. 381. 
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 Det andra forskningskravet är individskyddskravet, som innebär att människor som medverkar 

i forskning skyddas från psykisk eller fysisk skada. Det kan röra sig om att individerna skyddas 

i forskningen genom ett alias eller att namn och eventuella personuppgifter stryks.55  

 I min undersökning har jag intervjuat olika lärare både genom ett fysiskt möte och via 

webbaserad enkät. Oavsett typ av intervju har jag tagit hänsyn till de fyra huvudkrav som 

vetenskapsrådet har tagit fram för att skydda både forskaren och de deltagande i forskningen. 

Dessa fyra är: 

• Informationskravet 

• Samtyckeskravet 

• Konfidentialitetskravet  

• Nyttjandekravet 

 Informationskravet innebär att de deltagande individerna är medvetna om vad deras roll är i 

forskningen och att de känner till sina rättigheter. I min undersökning har jag bifogat ett 

dokument som beskriver vad min forskning handlar om, vad jag vill få ut av mina intervjuer 

och att deltagarna när som helst kan välja att avbryta sin medverkan i undersökningen. Den 

informationen lades i början av enkäten, så att deltagarna kände till sina rättigheter innan de 

börjat genomföra undersökningen.  

 Två av de viktigaste frågor i intervjuerna är: var/när ser du en muntlig kommunikation mellan 

lärare och elever och kan du se några hinder för en välfungerande muntlig kommunikation 

mellan lärare och elev. Dessa frågor är det ibland svårt att utan förvarning tänka på, eftersom 

kommunikation sker per automatik i den dagliga skolverksamheten. Jag lämnade däremot inte 

ut alla mina intervjufrågor, eftersom det kan öka risken för att svaren blir alltför tillrättalagda.56 

 Samtyckeskravet betyder att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Detta 

krav kan sedan delas in i flera olika regler beroende vilken typ av undersökning deltagarna ska 

medverka i. I min forskning handlar dessa regler bl.a. om att deltagarna först och främst måste 

                                                 
55 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, Stockholm, 

2002  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, s. 5. 
56 Forskningsetiska principer, s. 7 – 8. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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lämna sitt samtycke innan jag ställer mina frågor och att de har rätt att bestämma om, hur länge 

och på vilka villkor de ska delta.57 

 Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarnas personuppgifter förvaras och behandlas 

konfidentiellt. Anteckningarna från intervjuerna som gjorts via datorn och 

enkätundersökningen har lagrats i en mapp på min dator som är lösenordskyddad. Det är endast 

jag som har tillgång till lösenordet vilket innebär att det endast är jag som har tillgång till 

intervjuerna, deltagarnas personuppgifter och anteckningar från intervjuerna.58 

 Nyttjandekravet innebär att mina intervjuer endast får användas för forskning. Jag som forskare 

får t.ex. inte låna ut eller sälja mina intervjuer till obehöriga personer eller för icke-

vetenskapliga syften. Däremot har deltagarna möjlighet att ta del av forskningsresultaten om de 

t.ex. behöver använda dem i syfte att få bättre hjälp eller vård i något avseende.59 

 Deltagarna i min studie, dvs. lärarna, har på förhand informerats om de forskningsetiska 

principerna. Lärarna har också fått möjlighet att diskutera dem så att det tydligt framgår vilka 

rättigheter de har och vad jag förväntar mig av dem som deltagare. Först därefter har de fått ge 

sitt samtycke. Deltagarna i enkätdelen har fått den information som presenteras i bilaga 1, och 

får också möjlighet att läsa undersökningen när den har blivit sammanställd i form av detta 

arbete och publicerats i Digitala vetenskapliga arkivet, DIVA. 

  

                                                 
57 Forskningsetiska principer, s 9 – 11. 
58 Forskningsetiska principer, s 12 – 13. 
59 Forskningsetiska principer, s 14. 
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5 Undersökningens resultat 

I detta kapitel redovisas undersökningens resultat.  

 Till att börja med ges en kort presentation om undersökningens deltagare. Resultaten från både 

enkäten och intervjuerna redovisas tillsammans och ger dels en övergripande, dels en mer 

nyanserad bild av deltagarnas åsikter. Rubrikerna är kategoriserade efter frågorna som ställdes 

i intervjun och enkäten, men är till viss del förenklade för att ge en tydlig koppling till frågorna 

i undersökningen och resultatet. 

5.1 Var finns muntlig kommunikation inom verksamheten? 

Samtliga informanter i enkätstudien har svarat att den muntliga kommunikationen i 

verksamheten finns överallt och att den är en outtröttligt pågående process. Bl.a. att de ser den 

vid verbala aktiviteter, så som presentationer, debatter, boksamtal, seminarier osv, men också i 

dialog med andra lärare, kamrater och övrig personal på skolan. 

5.2 Möjligheter och hinder för en muntlig kommunikation mellan 

lärare och elev? 

I enkäten fick deltagarna frågan om de ser några hinder för en välfungerande muntlig 

kommunikation mellan lärare och elever. Av alla deltagare i enkäten svarade 14 av dem ja, och 

5 av dem nej. 

 De som har svarat ja har nämnt att den mest avgörande faktorn är för stora elevgrupper. Stora 

grupper medför mindre kommunikation mellan varje elev och lärare. Dessutom menar flera 

lärare att alla elever inte är bekväma med att kommunicera muntligt i större grupper. Då krävs 

mer personal om de lärare som ska bedöma eleverna ska få möjlighet att ge dessa elever en 

chans att visa sina kunskaper. Samtidigt konstaterar deltagarna att det krävs en god relation, ett 

förtroende och ett respekttagande mellan elev och lärare för att en muntlig kommunikation ska 

uppstå.  

 En annan faktor som togs upp var att det finns för låg kompetens, enligt lärarna själva, om vad 

som är relevant i kommunikationen och att lärare bör få veta hur man ställer frågor för att träna 

eleverna resonemangsförmåga. Här tillkom också reflektioner kring elever som kan ha svårt att 

ta och förstå muntliga instruktioner. Det kunde röra sig om elever med utländsk bakgrund, om 

språkliga hinder på grund av olika funktionsvariationer eller dålig personkemi.  Det framkom 
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vidare att gruppens klimat och miljö också påverkar den muntliga kommunikationen. En lärare 

uttryckte att det skulle ju kännas hemskt att behöva träna på muntlig kommunikation med 

klasskamrater som man inte känner sig trygg med, men så ser det nog ut på många skolor.  

 De lärare som svarade nej på frågan menar att de träffar eleverna så pass ofta att det ges 

tillfällen för löpande bedömning och att undervisningen inte nödvändigtvis måste försvåras 

genom gruppsamtal och dialogträning. En lärare skrev att det är lärarens ansvar att klassens 

klimat är så pass god att eleverna vågar prata och samtala med varandra utan att det ska vara 

ångestladdat. Därför anser jag inte att det finns något hinder, snarare möjligheter till 

förbättring. 

Lärare A: ”Jag tycker att vi har en god kommunikation här mellan oss och eleverna.” 

Lärare B: ”Jag håller med, men vi har även en god kommunikation mellan oss kollegor. Det 

tror jag kan smitta av sig på eleverna, att de ser att vi vuxna pratar och hjälper varandra. Det 

ser jag som en möjlighet.” 

Lärare A: ”Absolut, men som hinder då kan jag känna att det är svårt att hinna med den löpande 

bedömningen. Jag har i alla fall svårt att ha koll på alla elevers olika muntliga förmåga i 

huvudet.” 

 Vidare diskuterar de om vad detta kan bero på och kommer fram till flera faktorer, bl.a. stora 

elevgrupper och tidsbrist. 

5.3 Möjligheter för en god muntlig kommunikation mellan lärare 

och elev 

På denna fråga gavs det många exempel på möjligheter. Direkt feedback för förståelse då 

röstläge, kroppsspråk och direkta frågor kan ställas i samband med olika presentationer var ett 

av exemplen. Ett annat var att kommunikationen är en förutsättning för lärandet och att det är 

en mycket viktig del när det gäller att både ge och ta emot kamratrespons, att lära sig att bli 

bättre på att utveckla resonemang samt att bearbeta och utveckla texter och att bli bättre på att 

leda och delta i samtal, debatter. De menade också att det även är viktigt att lära sig begrepp, 

att lära sig om olika texttyper för att ens kunna kommunicera kring vissa ämnen där eleverna 

måste ha en förförståelse. Det innebär i detta fall att för att kommunikationen ska bli god mellan 

lärare och elev måste eleven förstå vad läraren pratar om, även när de ger återkoppling. 
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 I intervjun framhöll lärarna samma anledningar som informanterna i enkäten, nämligen att 

eleverna måste ha något konkret att förankra det muntliga i och det både uppgiftsmässigt och i 

personliga samtal. 

Lärare B: ”Om man inte grundar samtalen med eleverna på något som är konkret och som de 

kan säga något om överhuvudtaget, är det svårt att kunna upprätta en god kommunikation. De 

är så pass små att de inte har lärt sig att kallprata. De behöver en tydlig struktur både i 

uppgifter och i samtal med andra. 

5.4 Planering för bedömning av muntlig kommunikation 

Samtliga deltagare i enkäten berättade att de bakar in bedömning av muntlig kommunikation i 

både enskilda moment som är tydligt utformade för eleverna i svenskämnet, men också i övriga 

moment som inte är knutna till svenskämnet. En lärare berättade att muntlig kommunikation är 

en stor del av hela arbetet med eleverna, från grovplanering till lektionsplanering och 

bedömning i alla ämnen. Nästan varje lektion tränar eleverna sin muntliga förmåga genom att 

tala i par, grupper eller inför klassen. En perfekt ämnesintegrering är att kunna bedöma muntlig 

kommunikation i svenska medan eleverna genomför presentationer, seminarier eller andra 

former av uppgifter/redovisningar i andra ämnen hävdar läraren. En fördel med detta var att de 

övriga ämnena kan bidra med stoff och svenskämnet fokusera på den muntliga förmågan. Då 

får eleverna ett naturligt innehåll att samtala/redovisa om. Några lärare undervisar i fler ämnen 

än bara svenska och har då fler möjligheter till ämnesöverskridande verksamhet. 

 Nackdelar med att arbeta med bedömning av muntlig kommunikation ämnesöverskridande är 

att det inte är så lätt att få till mitt under ett läsår om du måste arbeta och planera ihop med en 

kollega. En lärare beskrev situationen såhär:  

Jag är svensklärare, jag har bara svenskundervisning i min tjänst och 

undervisar flera klasser. Min tjänst är snäv när det kommer till tid och 

planering. Detta gäller för mina kollegor i de andra ämnena. Att vi ska hinna 

få till en samplanering där jag med säkerhet kan bedöma elevernas muntliga 

kommunikativa förmåga utan att lägga mig i alltför mycket i de andras 

planering är svårt. Dessutom att hitta eller få loss tid för att vara närvarande 

på de lektionerna är ett hinder.  
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I intervjun gick samtalet i samma riktning. 

Lärare A: ”Vi har sådan tur du och jag X, som kan blanda in våra NO och SO ämnen för att 

bedöma elevernas muntliga förmåga. Annars vet jag inte hur jag skulle göra. Jag är för ny 

lärare för att tänka mig en riktigt bra planering utan att ha ett bra stoff att använda till.” 

Lärare B: ”Nja, det är inte så svårt. Men du har onekligen rätt i att det är lättare främst för 

eleverna att förstå vad de ska prata om. I andra fall kan de få samtala lite löst utifrån ett 

fritidsintresse eller typ beskriva hur det såg ut där de växte upp. Det är saker eleverna ändå 

kan prata lite fritt om utan större förberedelse.” 

5.5 Vad fokuserar lärare på när de bedömer muntlig 

kommunikation? 

I enkäten framkom det att lärare tänker på olika sätt när de bedömer muntlig kommunikation. 

Vissa har en tydlig grund, t.ex. ett gammalt nationellt prov från samtal och andra använder sig 

av egengjorda observationsscheman som de skapat utifrån kunskapskraven. 

 Sedan skiljer sig svaren när lärarna går djupare in på vad som ska bedömas. En lärare bedömer 

elever i hur väl de kan samtala om t.ex. en specifik uppgift, att de inte läser innantill och har 

ögonkontakt med publiken/åhörarna. En annan bedömer om eleverna har en röd tråd i sina 

argument och om de kan hitta andra sätt att säga saker när de kör fast eller inte kommer på vad 

de ska säga. En tredje lärare ser på kroppsspråket, bl.a. hur elever använder betoning på rätt 

ord, röstläge och kontakt med publiken. En fjärde bedömer hur snabbt eleverna talar och om de 

är nervösa eller lugna under tiden de berättar eller presenterar något. En femte reflekterar: Jag 

fick stanna upp lite vid denna fråga. Jag har jobbat många år inom svenskämnet, men jag är 

nog inte helt säker på vad exakt vad det är som ska bedömas. Kunskapskravet är tolkningsbart, 

även med kommentarmaterialen som finns. Som svar på frågan så beror det helt på uppgift, 

men jag gör nog skillnad från år till år när det hela tiden blir klarare med vad som ska bedömas. 

 Även i intervjun pratade lärarna om att det känns svårt att veta exakt vad de ska bedöma. 

Lärare A: ”Jag utgår ifrån bedömarträningen som finns på Skolverket och försöker använda 

mig av gamla nationella prov så gott det går för att lära mig ordentligt vad jag ska aktivt leta 

efter. Men ja, det är nog lite oklart i exakt vad jag ska bedöma och dessutom vilken feedback 

jag ska ge eleverna.” 
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Lärare B: ”Jag har inte tittat på dem, jag försöker vara aktiv på svenskämnesspecifika sidor på 

Facebook där de brukar diskutera kunskapskraven och hur de ska tolkas. Där känner jag att 

jag får lite mer kött på benen. Jag har varit lärare i ganska många år, men det är klart, jag har 

min uppfattning om vad jag tolkar kunskapskraven och det centrala innehållet. Den om det är 

rätt eller inte är svårt när det inte finns tydligare alternativ.” 

Lärare A: ”Du kanske ska titta lite på bedömningsstödet som finns? De är ganska bra och gav 

mig en klarare bild i alla fall.” 

Lärare B: ”Ja, jag bör nog göra det. Men när ska jag ha tid till att hinna med allt jag ska göra? 

Jag vet att det alltid är snack om tid, men det är för att det finns för lite av den i vårt yrke. Det 

är svårt att hinna med att ha koll på precis allt, men jag vet att kunskapskraven är det viktigaste 

vi har och undervisningen ska grundas på den. Samtidigt undrar jag om det inte vore bättre 

och tydligare att gå tillbaka till så som det var i äldre läroplaner, där det stod mer konkret vad 

man skulle göra. Det blev mycket tydligare, även om det hade sina nackdelar. Men då skulle 

alla lärare bedöma mer lika.” 

5.6 Vad är det svåraste att bedöma i en muntlig kommunikation? 

Även här finns det flera saker lärare tänker olika om. De flesta lärare tar upp tidsaspekten, alltså 

att få tid till att observera, att hinna med att dokumentera och att se alla elevers förmåga. Att 

under redovisningar vara en aktiv lyssnare och samtidigt sitta och fylla i observationsscheman 

upplevde många var ett problem, då de inte helhjärtat kan fokusera på båda samtidigt. En lärare 

skriver t.ex. följande: Det är inte så lätt att anteckna fem elever i ett samtal, lyssna ordentligt 

och tänka på kunskapskraven samtidigt. Inte heller att sammanställa dina anteckningar och ge 

eleverna återkoppling i en närliggande tid, så de själva kommer ihåg vad de sa och hur de 

gjorde under redovisningen. Samtidigt menar vissa att, det som en följd av att de har lyckats 

skapa goda relationer med eleverna, har svårt att vara helt objektiva i bedömningen. Man utgår 

ifrån sin egen uppfattning av vad eleven klarar av, oavsett hur det t.ex. går vid en redovisning. 

 En annan anledning till att det är svårt att bedöma muntlig kommunikation var att övergången 

mellan de grundläggande och högre kunskapskraven är svåra att greppa, vilket innebär att det 

är lätt att fokusera på fel saker, så som kroppshållning, och inte på den faktiska 

kommunikationen.  

I intervjun fortsatta de på samma spår som de var inne på vid förra frågan. 
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Lärare B: ”Jo, men som jag sa. Det är svårt att ha koll på precis allt hela tiden. Det svåra vid 

bedömning är väl vilken del av kunskapskravet som ska bedömas och sedan ha koll på vilka 

man har bedömt och vilka man har kvar. Sen ska man testa förmågan flera gånger dessutom…” 

Lärare A: ”Ja att ha koll på allt är nog mitt hinder. Jag behöver göra upp en tidsplan för när 

jag ska göra vad och när jag ska testa samma förmåga igen och hur. Så för min del handlar det 

mest om att det är svårt att se till att alla elever har fått blivit tränad och bedömd på samma 

kunskapskrav flera gånger under läsåret.” 

5.7 Sammanfattning av resultatdelen 

Det enkätundersökningen och intervjun har visat är att det verkar råda en samsyn om vad 

muntlig kommunikation är och var i verksamheten den märks tydligast. Däremot visar studien 

att det råder delade meningar om hur muntlig kommunikation ska bedömas. Likaså hur den 

planeras i undervisningen, där många lärare tycks ha svårt att veta hur de ska arbeta med en 

tydlig muntlig kommunikation i skolan och dessutom hur den ska bedömas. Här var det flera 

lärare som arbetade ämnesöverskridande och fick in ett bedömningsmoment i ett annat ämne, 

medan vissa som inte har den möjligheten tyckte att det var svårt att få eleverna att träna sin 

muntliga förmåga om de inte kunde utgå ifrån något konkret. Dessutom såg majoriteten av 

lärarna hinder för att nå en god kommunikativ relation med eleverna, t.ex. för stora elevgrupper. 
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6 Diskussion 

Syftet med denna undersökning har varit få reda på om lärare gör som forskningen förordar. 

Studien har genomförts med en kvalitativ metod, närmare bestämt intervjuer och en enkät. I 

detta avslutande avsnitt diskuteras resultaten och de sätts in i ett bredare perspektiv i förhållande 

till mina teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. 

 Den teori som detta examensarbete vilar på är den sociokulturella teorin som Vygotskij 

förespråkar. Resultatet från min undersökning visar att lärarna har en gemensam syn på vad 

muntlig kommunikation är. Samtliga var överens om att muntlig kommunikation är något som 

hela tiden sker både i och utanför klassrummet. 

 Lundgren och Kindeberg hade båda olika syn på muntlig kommunikation. Lundgren som inte 

nämnde den muntliga förmågan som en central färdighet för kunskapsutveckling60 och 

Kindeberg som i motsats till det tycker att det är en grundläggande framgångsfaktor för 

människans förutsättningar att inlärning.61 Undersökningen visar därför att lärarna mer verka 

tänka i samma spår som Kindeberg. Även om lärarna inte uttrycker det i samma ordalag så 

framkommer av deras svar att den muntliga kommunikationen är en grund och en förutsättning 

för att förstå och kommunicera med omvärlden. 

 Undersökningen visar vidare att lärare ser fler hinder än möjligheter för en god muntlig 

kommunikation mellan lärare och elev. Stora elevgrupper och bristande kompetens togs upp 

som flera anledningar till varför det upplevs som problematiskt. Det framkom också att klassens 

klimat och klassrumsmiljön kan störa förutsättningarna för god kommunikation. Frågan är vad 

som är elevernas ansvar och vad som är lärares ansvar för att skapa ett gott klassrumsklimat? 

Ska eleverna själva se till att klassrumsmiljön är trygg eller är det lärare som har huvudansvar 

för att det ska gå att föra en diskussion i grupp? 

 Som Dysthe var inne på handlar lärarens roll i klassrummet om vilken elevsyn man har.62 

Arbetar skolan efter en speciell pedagogik eller teori får läraren ett förhållningssätt att följa. 

Om verksamheten inte har en generell pedagogisk utgångspunkt bör läraren göra ett aktivt val 

i hur hen ska arbeta tillsammans med eleverna. Lärare har, som Dysthe också nämnde, ett val i 

                                                 
60 Lundgren, s. 239 – 242. 
61 Kindeberg, s. 87 – 88. 
62 Dysthe, s. 54. 
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hur mycket de väljer att använda den muntliga kommunikationen i klassrummet.63 Jag håller 

med Dysthe om att lärare bör vara medvetna om hur de undervisar för att ge eleverna en 

stabilitet och ett handlingsmönster som de känner igen. En miljö där eleverna är vana att både 

samtala och använda sig av läroböcker tror jag ger en god grund i en långvarig god 

kommunikativ förmåga. Samtidigt kan jag inte låta bli att tolka undersökningens resultat på det 

sättet att lärare ser mer praktiska hinder som ligger utanför deras kontroll så som för stora 

elevgrupper.  Kan det vara så att lärare saknar kompetens att hantera dessa situationer? Att de 

inte har kunskap nog att göra medvetna val om hur undervisning ska läras ut. Jag är enig med 

samtliga författare men inser förstås att något kan vara lättare sagt än gjort. Utöver de uppgifter 

som eleverna måste göra för att träna den muntliga förmågan måste lärare se till att det skapas 

en lärandemiljö som främjar samtalet. 

 Under lärarutbildningen har jag fått lära mig ämnesdidaktik och hur det på olika sätt kan läras 

ut. Men det är sällan, om ens någon gång, som vi diskuterat den muntliga kommunikationens 

betydelse som undervisningsform. Fokus har istället lagts på att främja läsning och aritmetik. 

 Av resultaten framkom också att många lärare ser en fördel och en möjlighet för god 

kommunikation när både lärare och elev kan förankra samtalet i något konkret och verkligt, 

t.ex. att diskutera vem som var Sveriges bästa regent under stormaktstiden. Som lärare B 

uttryckte det: ”De (eleverna) behöver en tydlig struktur både i uppgifter och i samtal med 

andra.”. Dysthe hävdar också att undervisning kan delas upp i presenterande och socialt 

interaktiv.64 Där måste lärare återigen göra ett val, omedvetet eller medvetet, om hur de ska 

förmedla kunskap. Kanske kan det vara så att det saknas kompetens kring den muntliga 

kommunikationens betydelse för inlärning? 

 Vad resultatet har visat i relation till forskningen är att lärare fokuserar på mer detaljfrågor i 

vad muntlig kommunikation är och hur det ska bedömas. Visst nämner samtliga deltagare i 

undersökningen att muntlig kommunikation sker i allt vi gör, men ändå reflekterar ingen av 

dem på vikten av att deras undervisning är baserad på vetenskaplig grund. Det är inte bara 

stoffet som eleverna ska lära sig, utan lärare bör också skapa sin lärandemiljö utifrån med syfte 

att främja inlärning. 

                                                 
63 Dysthe, s. 14 – 15. 
64 Dysthe, s. 49 – 50. 
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 Min erfarenhet sedan tidigare är att lärare mer bedömer det retoriska än det som faktiskt 

efterfrågas i kunskapskraven. I undersökningen framkom det också att det är just så några av 

lärarna gör. De ser bl.a. på hur eleverna använder sitt kroppsspråk och på deras kontakt med 

publiken. I avsnittet om Lärarens roll presenterades en annan aspekt av lärares olika syn på 

bedömning, nämligen att bedömningen av muntlig kommunikation ska vara likvärdig över hela 

Sverige.65 Elevernas förutsättning ska inte påverkas av var i landet de bor, därför är detta resultat 

oroväckande. 

 Som lärarstudent har detta examensarbete varit givande för mig nu när jag själv ska ut och 

praktisera yrket. Den muntliga aspekten i min undervisning kommer att vara en central del när 

jag planerar och genomför min undervisning. En annan reflektion är varför inte den muntliga 

kommunikationen lärs ut vid lärarutbildningen. Didaktik är något som ofta förekommer, men 

retorik och vad min kroppshållning som lärare kan utstråla är ett ämne som sällan, om ens 

någonsin, berörts i utbildningen. 

6.1 Fortsatt forskning 

Undersökningen visade att det verkar råda en samsyn om vad muntlig kommunikation är. 

Däremot råder det olika tolkningar om hur muntlig kommunikation ska bedömas. 

Mer forskning på detta område bör göras för att reda ut varför muntlig kommunikation i 

läroplanen kan tolkas olika. 

 Vidare skulle det vara intressant att undersöka hur lärandemiljön kan anpassas utifrån de 

förmågor eleverna ska utveckla, i detta fall, den muntliga förmågan. Det finns mycket material 

och väggdekor med fokus på hur man skriver eller kartor, räknesättens regler och andra 

inspirerande och kunskapsfrämjande material, men av min erfarenhet, mindre material där 

eleverna tränar den muntliga förmågan. 

  

                                                 
65 Lundahl, s. 67 – 69. 
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8 Bilagor 

8.1 Missivbrev - enkätundersökning 

Hej! 

Mitt namn är Emelie Gunnstedt och jag är student på grundlärarprogrammet vid Karlstads 

Universitet. Jag håller just nu på med att skriva mitt examensarbete som innefattar 30 hp på 

avancerad nivå. Mitt examensarbete handlar om muntlig kommunikation, som är ett relativt 

outforskat område där jag vill ta reda på hur lärare bedömer muntlig kommunikation och vilka 

ev. hinder/möjligheter det bär med sig. 

Min undersökning kommer att vila på både muntliga och skriftliga intervjuer i form av fysiska 

möten och en webbaserad enkät. Jag vill ta reda på hur svensklärare i landet ser på muntlig 

kommunikation i sin verksamhet, och här behöver jag din hjälp! 

Enkäten beräknas ta ca 10 minuter, beroende på hur utförliga dina svar är. Dina svar förblir 

anonyma och behandlas konfidentiellt.  

Om du skulle välja att delta i min undersökning, önskar jag få ditt svar senast söndagen den 16 

april 2017. 

Har du några frågor, vill veta mer om min undersökning eller vill läsa mitt arbete efter att det 

blivit publicerad på DIVA (digitala vetenskapliga arkivet) når du mig på: X 

Väl mött 

Emelie Gunnstedt,  

Lärarstudent vid grundlärarprogrammet åk 4 – 6 vid Karlstads Universitet  

Kunskapskravet för betyg E i svenskämnet i Lgr 11 där muntlig kommunikation ska 

bedömas: 

”Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på 

ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra 

enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och 

viss anpassning till syfte och mottagare.”  
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8.2 Intervju- och enkätfrågorna 

• Befattning? 

• Antal yrkesverksamma år som lärare? 

• Vilken läroplan var aktuell när du utbildade dig? 

• Hur kan en planering för bedömning av kunskapskravet muntlig kommunikation se 

ut? Bakar du in detta moment i övrig undervisning eller är det ett enskilt moment? 

• Hur/när ser du muntlig kommunikation i din verksamhet? 

• Kan du se några hinder för en välfungerande muntlig kommunikation mellan lärare 

och elev? 

• Om ja, kan du försöka att specificera vari hindren består? Om nej, vilka specifika 

förhållanden är det som gör att den muntliga kommunikationen fungerar väl? 

• Kan du se några möjligheter för en välfungerande muntlig kommunikation mellan 

lärare och elev? 

• När du bedömer muntlig kommunikation, vad fokuserar du medvetet på då? Vad är 

det du letar efter i t.ex. ett muntligt framträdande? Har du något slags 

observationsschema som hjälp till att bedöma kunskapskravet om muntlig 

kommunikation? 

• Vad upplever du är det svåraste i att bedöma muntlig kommunikation? 

• Har eleverna uttryckt någon åsikt ang. muntlig kommunikation? (Vid presentationer, 

muntliga övningar mm.) Om ja, vilka åsikter då? Om nej, vad är din personliga 

uppfattning kring vad elever anser om moment som har med muntlig 

kommunikation att göra? 

• Om ja, hur har du bemött den åsikten då? 

• Upplever du muntlig kommunikation som något som fungerar bra/mindre bra i din 

verksamhet? 

• Vad tror du krävs för att få en bra muntlig kommunikation i din verksamhet? 


