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Abstract 

My work aims to develop understanding and knowledge about how teachers work with oral 

communication in the classroom. To illustrate, I interviewed five active teachers in the 

primary school lower ages, and observed one lesson for each teacher. I chose triangulation of 

my survey, as I´m curious about how they view the topic in regards to teaching. Trough my 

observations, I got the chance to study oral communication in a local environment.  

The survey is qualitative, where a socio-cultural perspective has been used as a theoretical 

starting point. That`s when oral communication occurs via interaction with two or more 

individuals. Teachers work actively with oral communications both visibly, and invisibly in 

teaching. It applies to both giving and taking oral instructions. The teaching has similarities, 

though with different approaches. There are several assessments supports to lean on to ensure 

that the students reach knowledge targets, however no teacher boost that can develop the 

teaching.  
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Sammanfattning 

Mitt arbete syftar till att utveckla förståelse för och kunskap om hur lärare arbetar med 

muntlig kommunikation i klassrummet. För att belysa detta har jag intervjuat fem verksamma 

lärare i grundskolans lägre åldrar, samt observerat en lektion av vardera lärare. Jag valde 

triangulering som metod för min undersökning, då jag är nyfiken på hur lärare betraktar ämnet 

vad gäller undervisning samt de mål eleverna ska uppnå. Genom observationer fick jag 

studera muntlig kommunikation i närmiljö. Undersökningen är kvalitativ, där ett 

sociokulturellt perspektiv använts som teoretisk utgångspunkt. Sociokulturellt perspektiv har 

använts då muntlig kommunikation sker via samspel med två eller fler individer. Lärarna 

arbetar aktivt med muntlig kommunikation både synligt, och osynligt i undervisningen. Det 

gäller att både ge samt ta muntliga instruktioner. Undervisningen har likheter, dock med olika 

tillvägagångssätt. Det finns ett flertal bedömningsstöd att luta sig mot för att säkerställa att 

eleverna uppnått kunskapsmålen, dock inget lärarlyft så kallat som kan utveckla 

undervisningen.  
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1. Inledning 

Muntlig kommunikation är livsviktigt för människors överlevnad och det håller kanske de 

flesta med om. Cederholm och Johansson (2011, s. 7) lyfter fram vikten av muntlig 

kommunikation. Det finns också negativa aspekter att ta hänsyn till. Nilsson & Waldemarsson 

(2016, s. 30) nämner konflikter som en negativ del där man antingen talar sällan och lite med 

varandra, eller vill höras mer genom höjda röster vilket gör att budskapet inte alltid kommer 

fram. Denna konflikt kan dock grunda sig i en från början bristande kommunikation. Det 

leder in mig på betydelsen av samspel.  

Under min tid som lärarstudent på Karlstads Universitet har den sociokulturella teorin varit ett 

återkommande inslag. Skolan av idag arbetar utifrån Vygotskijs sociokulturella teori där man 

lär i samspel med andra. Teorin framhäver speciellt språkutveckling och socialt samspel 

(Vygotskij 1934/1999, s. 9), vilket gör denna teori relevant för min undersökning. Muntlig 

kommunikation är ett viktigt mål i Skolverkets läroplan (2011), och däribland muntliga 

instruktioner. Muntliga instruktioner innebär att lyssna samt återberätta med anpassning av 

språket efter syfte, mottagare och sammanhang (Skolverket, 2011, s. 222). Det verkar dock 

finnas begränsat med stöd till lärare när det gäller att lära ut och undervisa elever i muntlig 

kommunikation. Stöd som bland annat finns genom de så kallade läslyftet samt 

matematiklyftet. Det sistnämnda är en kompetensutveckling där man tillsammans med 

kollegor utvecklar kunskap och undervisning. Det är den största insatsen som gjorts för ett 

enskilt ämne, där man sätter sitt eget lärande i fokus genom att pröva aktiviteter direkt i den 

egna undervisningen (Skolverket 2017-04-05). Läslyftet ger lärare chansen att utveckla sin 

kompetens vad gäller språk-, läs och skrivdidaktik, samt fördjupa sin undervisning genom att 

pröva nya arbetssätt tillsammans med kollegorna (Skolverket 2017-04-18). De två ämneslyft 

jag nämnt gav mig funderingar kring varför det inte verkar lika viktigt med muntlig 

kommunikation och instruktioner. Enligt Gibbons (2009, s. 35) är muntlig kommunikation det 

mest vanliga inslaget vad gäller undervisning. Då jag under min utbildning upplevde 

avsaknad av kurser vad gäller muntlig kommunikation blev jag intresserad av att närmare 

undersöka detta ämne. Syftet med denna studie är att få en bredare kunskap om vad som 



 

2 

 

karakteriserar den muntliga kommunikationen i klassrummet t.ex. hur lärare arbetar med 

muntliga instruktioner och hur läraren bedömer denna förmåga hos eleverna. 

1.1 Syfte 

Enligt kunskapskraven i ämnet svenska ska eleven kunna ta och ge enkla muntliga 

instruktioner genom att tala och lyssna, och detta är den del jag valt att fokusera min 

undersökning på. Jag hoppas i min studie få ökad förståelse för vad muntliga instruktioner 

innebär. Syftet med undersökningen är att ta reda på dels hur lärare arbetar med muntliga 

instruktioner i klassrummet, dels hur de arbetar för att elever skall uppfylla kriterierna för att 

kunna ta och ge enkla muntliga instruktioner.  

 

 

1.1.2 Frågeställningar 

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

 Vad karaktäriserar muntlig kommunikation, i synnerhet muntliga instruktioner, i 

skolkontext? 

 Hur medvetet arbetar lärare med att lära eleverna hur man tar och ger muntliga 

instruktioner? 

 Finns något bedömningsstöd att luta sig mot? 

 Hur säkerställer lärare att eleverna nått kunskapsmålen? 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet presenteras först Vygotskijs sociokulturella teori om hur man lär i samspel 

med andra genom social interaktion. Även Piagets kognitivistiska teori hur människan lär i 

olika stadier kommer nämnas som jämförelse.  

För att beskriva Vygotskijs tankar om elevers utveckling kommer jag här göra en närmare 

inblick i det sociokulturella perspektivet. Utvecklingspsykologen Lev Vygotskij är den som la 

grunden för det man idag kallar det sociokulturella perspektivet. I denna pedagogiska teori 

fokuseras lärandet som sker i samspel med andra (1999 s, 7, 18, Säljö 2010, s. 187).  Denna 

teori introducerades i den svenska skolan under 1980-talet och är än idag den teori som 

präglar skolan och dess undervisning (Trageton 2014, s. 18). Några av de grundläggande 

faktorerna i denna lärprocess är kommunikation och språk som Vygotskij noggrant studerade 

(Säljö 2010, s. 185).  Vygotskijs (1978, s. 57) huvudpunkt är att lärande börjar som en social 

aktivitet där människan lyssnar och härmar omgivningen. Den övergår sedan till en 

individuell fas för individen, där individen utvecklar sin personlighet och kompetens. 

Vygotskij (1999, s. 1, 15) menar att eleven inte utvecklas fullt ut inom skolan om den inte får 

hjälp, eller chans att diskutera sina tankegångar med lärare eller klasskamrater.                                                                                                                                           

Innan den sociokulturella teorin präglade den svenska skolan arbetade lärarna utefter den 

kognitiva utvecklingsteorin som grundlades av den schweiziske forskaren Jean Piaget. Det 

arbetades då med att nöta in elevernas kunskaper genom lärarledd undervisning där lärare- 

elev sågs som sändare och mottagare (Gibbons, 2009, s.24).  

Piaget och Vygotskij hade båda uppfattningar om hur de kunde göra undervisningen bättre, 

och det finns likheter mellan teorierna.  En likhet är att människan utvecklas i stadier. 

Skillnaden här är att Vygotskij anser att det sker genom samspel, och Piaget menar att 

utvecklingen är knuten till ålder (Gibbons, 2009, s. 27). Enligt Säljö (2010, s. 191) anser 

Piaget att det är barnets aktivitet som är nyckeln till kunskap. Barnets aktivitet och kunskap 

utvecklas i olika åldrar, genom att de får rätt förutsättningar till det. Som exempel på detta 

anser Piaget att man måste kunna gå innan man kan springa. Vygotskij betonar däremot att 

barnet är beroende av en mer kompetent person för att utvecklas, genom att se och imitera.   
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Ytterligare en skillnad är att Vygotskij (1999, s. 8–11) antyder att människan ständigt lär, 

medan Piaget betonar att människan endast lär när den hamnar i kognitiv obalans (Säljö, 

2010, s.191). Vad gäller språk anser Vygotskij (1999, s. 13) att det sociala samspelet med 

andra individer bidrar till att barnen upptäcker språket, som i sin tur utvecklas genom samtal 

med vuxna. Piaget ansåg däremot att språket är en spegling av tänkandet, något som utvecklas 

genom ålder (Säljö 2010, s. 193).                                                                                                                                                                                                                

Den teoretiska utgångspunkt detta arbete utgår ifrån är sociokulturell, och då dagens skola 

utgår från sociokulturell teori inom styrdokumenten kommer jag i nästa kapitel studera vad 

läroplanen säger om muntlig kommunikation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

3. Forsknings- och litteraturgenomgång 

3.1 Skolans styrdokument om muntlig kommunikation     

 Det som står i skollagen och styrdokumenten styr skolan och dess verksamhet, vilka är 

utfärdade av regeringen. I läroplanerna beskrivs verksamhetens värdegrund, uppdrag, 

riktlinjer samt mål, vilket utgör ett stöd för läraren.  

I läroplanens (Lgr11) inledande kapitel Skolans värdegrund och uppdrag står det under 

rubriken Grundläggande värden att skolan är en social mötesplats med både ansvar och 

möjlighet för eleven att utveckla kunskap. Det leder vidare till livslångt lärande (Skolverket, 

2011, s.7). Det står också att det finns olika vägar att nå målen där hänsyn skall tas till varje 

individs förutsättningar och behov (Skolverket, 2011, s. 8). Vad gäller Skolans uppdrag står 

det att: 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera, och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Skolverket, 2011, s. 9). 

I andra kapitlet Övergripande mål och riktlinjer står det att:  

skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det 

svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt (Skolverket, 2011, s. 13). 

 Lärare har skyldighet att ge elever stöd i deras språk och kommunikationsutveckling genom 

organiserade arbeten som stärker, stimulerar och ger lust för vidare lärande (Skolverket, 2011, 

s. 14).   

 I läroplanen står de kursmål eleverna skall uppnå i varje enskilt ämne. I kursplanen för ämnet 

svenska i åk 1–3 står det att 

 språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 

språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur 

andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna 

förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts 

(Skolverket, 2011, s. 222).  

Syftet med ämnet svenska är eleverna skall ges möjlighet att utveckla sina språkliga 

kunskaper inom det svenska språket samt sin kommunikativa förmåga. Det innebär att 

kommunicera i tal där man anpassar språket efter mottagare och sammanhang (Skolverket, 
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2011, s. 222). Jag har i det här arbetet valt att studera de muntliga förmågor som står i det 

centrala innehållet för svenska åk 1–3 under Tala, lyssna och samtala:  

• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.  

• Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika 

mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. 

De kunskapskrav som elever i slutet av årskurs 3 skall behärska är att samtala 

genom frågor, kommentarer och egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga 

händelser ska eleven kunna beskriva dem så att innehållet tydligt framgår. 

Dessutom ska eleven kunna ge och ta enkla muntliga instruktioner (Skolverket, 

2011, s. 227).  

3.2 Muntlig kommunikation          

Muntlig kommunikation och instruktioner i klassrummet är betydelsefullt för utvecklande av 

ämneskunskapen och personligheten enligt Olsson, Jers (2010, s. 18). Trots det lyfter 

Ärnström (2013, s. 86) fram att det idag inte finns några specifika metoder, teoretisk 

förståelse eller handledning när det gäller grupprocesser inom muntlig kommunikation i 

skolan. En orsak till det kan enligt Palmér (2008, s. 84) vara att kommunikation ses som 

lärarlett helklassamtal. Olsson, Jers (2010, s. 22) som bedrivit forskning inom muntlig 

kommunikation anser det komplicerat att mäta individuellt mentalt lärande. Denna svårighet 

ska därigenom vara grund till att kommunikation är relativt outforskad.  

3.3 Vad innebär muntlig kommunikation? 

Språket är ett avancerat verktyg som människor använder för att kommunicera muntligt med 

andra. Cederholm, Johansson (2011, s. 7) anser att människan tycks vara programmerad för 

språk, och det är nästintill lika viktigt för människan med språklig kommunikation som att äta 

och sova. Enligt Nilsson, Waldemarsson (2007, s. 18) fyller kommunikationen fysiologiska, 

psykologiska och samhälleliga behov, relationsbehov samt en informationsfunktion. Vidare 

skriver Möller (2002, s. 6, 10) att kommunikation är en kunskap vi lär i samband med andra 

redan innan vi kan tala, och en praktisk färdighet som går att träna upp och förbättra. 

Förbättring och utveckling av språket sker enligt Palmèr (2008, s. 10) genom att tala och 

lyssna dagligen. Enligt Garme (1992, s. 125) har samtal dels en social funktion, dels en 

kognitiv funktion. Genom den sociala funktionen utvecklas personligheten, och genom den 
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kognitiva utvecklas kunskap. Fast (2011, s. 24, 27) instämmer med Garme att människans 

sociala identitet skapas genom interaktion med andra människor.  

Muntlig kommunikation innebär således utbyte av information som leder till kunskaps- och 

identitetsutveckling.  

3.3.1 Olika typer av muntlig kommunikation: verbal och ickeverbal 

Kommunikation omfattar både verbalt språk, dvs. ord i tal och skrift samt det fysiska 

ickeverbala kroppsspråket. Maltén (1998, s. 15) framhäver att återkoppling är viktigt vad 

gäller det verbala språket, det för att kontrollera om budskapet uppfattats rätt. Det ickeverbala 

språket förstärker det verbala genom kroppsspråk, tonlägen, blickar och skratt (Einarsson, 

Hultman 1984, s. 71).  Både verbala och ickeverbala signaler är av stor betydelse i den 

muntliga kommunikationen, och framför allt när det gäller att ge och ta instruktioner 

(Skolverket 2011, s. 222).  

Inom det muntliga språket finns i sin tur två huvudtyper av kommunikation, nämligen 

envägskommunikation (monolog) och flervägskommunikation (dialog) (Maltén, 1998, s. 13). 

Monolog innebär att endast en människa talar, t.ex. en lärare som ger instruktioner (utan krav 

på direkt gensvar från eleverna). Dialog innebär att två eller fler individer för ett samtal 

genom att svara på frågan, eller föra en diskussion (Möller, 2002, s. 18).  

3.4 Att arbeta med muntlig kommunikation 

I Läs- och skrivportalen (2016, s. 1) kan man läsa att man kommunicerar olika beroende på 

sammanhang. De sammanhang som preciseras är vardagsspråk, skolspråk eller ämnesspråk.  

Muntlig kommunikation samt muntliga instruktioner är och kommer för lång tid framöver 

vara ett av de viktigaste arbetssätten vad gäller undervisning (Olsson, Jers, 2010, s. 11). För 

att genomföra det krävs en professionell lärare som behärskar sitt ämne, men som också har 

förmågan att tillgodogöra det för eleverna genom sin kommunikativa kompetens (Gibbons, 

2009, s. 24–25). Olsson, Jers (2010, s. 11, 24, 26) lyfter dock fram den kommunikativa 

kompetensen som en bristvara hos dagens lärare och den verkar bottna i bristande retorisk 

kunskap. För att kunna överföra denna kunskap till eleverna måste den först behärskas av 

lärarna själva (Gibbons, 2009, s. 26).  
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3.4.1 Att samtala  

Enligt Dysthe (1996, s. 59) bör lärarna förändra de klassiska monologa klassrumssamtalen till 

dialoger. Ett arbetssätt med dialoger som många lärare använder sig av är enligt Möller så 

kallade samlingar. Dessa ger en bra grund för muntliga instruktioner där eleverna får utveckla 

förmågan att kommunicera (2002, s. 39).  

Stukát (1995, s. 108) upplyser om arbetsformen tvärgrupp, vilken innebär att klassen delas in 

i små grupper. Tvärgrupperna får en eller fler problem/uppgifter som de genom samarbete ska 

lösa. För att genomföra uppgifterna krävs att eleverna förstått uppgiften och dess syfte genom 

att ta muntliga instruktioner från läraren. Arbetsformen kräver av eleverna att den muntliga 

förmågan används genom hela uppgiften, och avslutas med en redovisning av resultatet där 

det är eleverna som ger instruktioner. Stukát anser det som ett arbetssätt med flera fördelar där 

eleverna förutom inhämtning av ämneskunskaper, lär sig att ta och att ge muntliga 

instruktioner. Wahlström (1996, s. 36) lyfter fram tvärgrupper som ett bra arbetssätt då mindre 

elevgrupper skapar trygghet för eleverna. Det ökar i sin tur deras kunskaper i muntlig 

kommunikation. Tvärgrupper kan startas upp med par, som utvecklas till mindre grupper och 

avslutas i halv- eller helklass. Detta ger succesivt eleverna möjlighet att utveckla trygghet och 

kunskap vad gäller det här arbetssättet (Skiöld, 1992, s. 75). Genom att arbeta med 

kommunikationsövningar i mindre grupper får alla en chans att delta, även de mer tystlåtna 

eleverna (Skiöld, 1992, s. 70).  

Som lärare är det viktigt att vara observant på tecken på osäkerhet i situationer av muntlig 

kommunikation, för att tidigt arbeta vidare med det. Lärare kan här behöva hjälp i form av 

talpedagog eller skolpsykolog för råd och stöd. Det kan även bearbetas genom kreativ 

kommunikation som startas upp genom att fråga eleverna om deras förväntningar. Genom 

detta sätt sker en naturlig talsituation som är osynlig, vilket kan göra det lättare för eleven att 

uttrycka sig (Skiöld, 1992, s. 70–75). I slutet av denna konversation kan läraren påtala för 

eleverna att de nu faktiskt talat offentligt vilket kan styrka dem. Det skall dock enligt Skiöld 

(1992, s. 75) endast göras om läraren anser det lämpligt.  

För att utveckla språkliga förmågor krävs trygga elever. Här anser Stukát (1995, s. 101) likaså 

Olsson, Jers (2010, s. 19) att klassrumsmiljön spelar roll. Klassrummet är den plats som skall 

förbereda eleverna för samhället och yrkeslivet längre fram i tiden (Wennergren, 2007, s. 31–
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32). En lärare har därmed som uppdrag att skapa en trygg, lärande miljö där elever ges 

möjlighet att reflektera och ta del av varandras tankar och idéer (Malmer, 2002, s. 13, 25).  

3.4.2 Att ta muntliga instruktioner 

Lyssna och tala, som muntlig kommunikation innebär, är två skilda saker som samtidigt går 

hand i hand. Gibbons (2009, s. 141) menar att det är problematiskt att det i kursplanen 

betraktas som ett och samma mål, och skriver att de borde skiljas åt. Gibbons konstaterar att 

nyckeln till språkutveckling är lyssnandet.   

Lyssna är enligt Fast (2011, s. 22, 53) den viktigaste aspekten inom muntlig kommunikation. 

Den är dock osynlig, vilket gör att den varken syns eller märks av. Ärnström (2013, s. 86) 

anser att detta har en mer avgörande roll än talet i fråga om muntlig kommunikation. Han 

konstaterar att om det inte finns någon som lyssnar kan ingen kommunikation ske, och 

inspirationen hos talaren försvinner. Gibbons (2009, s. 141) framhäver lyssnandet som en 

krävande process där man genom aktivt lyssnande skall komma åt innehållet. Lyssnandet sker 

inte enbart på automatik utan kräver träning (Nilsson, Waldemarsson 2007, s. 90).  

Gårding, Kjellin (1998, s. 92) påstår att en åhörares kroppsspråk är lika viktiga som en talares, 

t.ex. signaler som nickningar som visar att man förstått budskapet.  

Ärnström (2013, s. 86) anser att lyssnandet är en mycket outforskad och outnyttjad förmåga. 

Enligt Fast (2011, s. 5, 13, 23) finns det olika metoder för att så att säga ”öppna upp barnens 

öron”. De kan ske genom rim och ramsor samt genom berättelser för att fånga elevernas 

uppmärksamhet samtidigt som man får eleverna att förstå ett viktigt budskap (Möller, 2002, s. 

70). Gibbons (2009, s. 141–142) anser det som en bra metod eftersom den samtidigt kan tysta 

ner stimmet som ofta finns i klassrum.  

För att fånga elevers intresse bör läraren enligt Strömquist (2008, s. 38) använda ett naturligt 

språk. Stukát (1995, s. 10) instämmer i detta med argumentet ”att man inte orkar lyssna om 

man inte förstår”. 
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3.4.3 Lärarens roll 

 

…att undervisa handlar mest om att lyssna och att lära mest om att tala…  (Meier 1998, 

s. 24) 

 

Löwing, Kilborn (2008, s. 14, 28) menar att läraren är en av de viktigaste aktörerna vad det 

gäller kommunikationsutveckling hos eleverna i klassrummet. Det ställs då stora krav på 

läraren som bör vara professionell och ha goda ämneskunskaper. Löwing, Kilborn (2008, s. 

29) anser att en professionell lärare ger eleverna tillfälle att dels använda, dels träna på sin 

muntliga kommunikation och inte enbart besvara lärarens frågor. Enligt Malmer (2002, s. 28) 

kan en professionell lärare uppmana eleverna till diskussion eller reflektion för att redogöra 

för sina tankar. På så sätt inspirerar läraren eleverna så att de blir aktiva och delaktiga istället 

för att läraren dominerar genom att vara den enda som talar i klassrummet. Pramling, 

Samuelsson, Mårdsjö (1997, s. 47–49) menar att lärare kan uppmana eleverna till detta genom 

slutna eller öppna frågor. Slutna frågor innebär att det endast finns ett korrekt svar, medan 

öppna frågor erbjuder många lösningar och svar. När läraren ska ge muntliga instruktioner, 

kan hen här inte vara nog övertydlig enligt Gibbons (2009, s. 44). Det finns flera sätt att 

tydliggöra budskapet i den muntliga instruktion som ges. Läraren kan exempelvis be en elev 

återberätta det läraren sagt, vilket samtidigt visar om eleven förstått innehållet rätt. Ytterligare 

ett sätt är att blanda muntliga och skriftliga instruktioner. Det sker genom att ge muntliga 

instruktioner parallellt med att stödord skrivs på tavlan (2009, s. 44–45). Dessa två nämnda 

arbetssätt går att arbeta med i alla skolämnen enligt Palmér, och inte endast inom 

svenskämnet (Palmér, 2008, s. 10).  

3.5 Bedömning 

Då man inom skolan arbetar mot kunskapskrav och mål krävs det dels summativ bedömning 

för att se vad eleven uppnått, dels formativ bedömning för att se vad eleven behöver arbeta 

mot.  

Arevik & Hartzell (2007, s. 29) beskriver bedömning som ett hjälpmedel för att eleven ska 

utvecklas. Wallberg (2013, s. 11) instämmer i det, samt beskriver summativ bedömning som 

ett betyg som visar elevens uppnådda kunskaper. Summativ bedömning betyder att eleven 

uppnått kunskapsmålen, och skall gå vidare i sin kunskapsinhämtning. Wallberg (2013, s. 16) 
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anser att det krävs formativ bedömning som hjälp för eleven att utveckla sina kunskaper, och 

senare nå kunskapsmålen. För att lyckas med formativ bedömning krävs gott samarbete 

mellan lärare och elev. Det i sin tur hjälper eleven att hålla motivationen vid liv. Wallberg 

(2013, s. 13, 17, 19) anser att dokumentation är viktigt för elevernas rättssäkerhet vid båda 

typer av bedömning, och något läraren bör lägga ned tid på. Dokumentation inbegriper 

bedömningsmatriser, anteckningar, inspelningar och observationer. De nämnda 

dokumentationerna bör innehålla en matris utifrån de syften och mål som kommer från 

styrdokumenten. I läroplanen Lgr11 står det att läraren bär huvudansvaret för att eleverna når 

målen. Upptäcker läraren att en elev har svårigheter inom ett kunskapsmål, är det viktigt att 

sätta in åtgärder. Åtgärder kan ske genom specialpedagogisk hjälp, som finner lösningar i 

arbetssätt som passar just den eleven, och som genom dessa arbetssätt utvecklar förmågan. 

Genom den formativa bedömningen tydliggörs kunskapsmålet, hur eleven ligger till samt vad 

som krävs för att nå det aktuella målet (Skolverket, 2011, s. 6).  

Skolverket gav 2012 ut materialet Nya språket lyfter! som ett bedömningsstöd för lärare i 

ämnet svenska. Det är ett material utformat på vetenskaplig grund, och används som ett 

redskap för både lärare och elever. Dess syfte är att synliggöra samt stödja elevers språkliga 

förmågor i överensstämmelse med kursplanerna (2016, s. 3, 6, 7). Materialet innehåller 

lärarhandledning, matriser samt observationsscheman, vilka hjälper läraren att utveckla sin 

egen undervisning (2016, s. 6). Bedömningsstödet har enligt Skolverket den fördelen att 

eleverna är delaktiga i bedömningen, som alltid sker i samverkan med läraren (2016, s. 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

4. Metod och material 

I följande kapitel redogörs för val av metod och för undersökningens material. Kapitlet intro

duceras med en beskrivning av undersökningens metodiska ansats. Vidare presenteras studi

ens genomförande med avseende på urvalsförfarande, databearbetningsmetod, validitet och 

reliabilitet samt forskningsetik.  

4.1 Metodisk ansats samt val av metod  

Det här arbetet kommer att följa sociokulturell teori, inte bepröva den (Denscombe, 2016, s. 

165). Denna studie söker med utgångspunkt i sociokulturell teori ökad förståelse för, och kun

skap om, hur de inom skolvärlden använder muntlig kommunikation i klassrummet. Därmed 

föll valet på att utföra studien genom kvalitativ intervju och observation. Det då Denscombe 

(2016, s. 387) skriver att forskare på detta sätt får värdefulla insikter, grundade på djupgående 

och detaljerad data som kan följas upp och utforskas efter behov. Kvalitativ intervju och ob

servation är enligt Johansson, Svedner (2006, s. 41) de mest sedvanliga metoderna vad gäller 

lärarexamensarbeten. Då studien utgår från att försöka förstå en del av verkligheten är det 

normalt det hermeneutiska perspektivet snarare än det positivistiska som brukar prägla dessa 

metoder (Kihlström, 2016, s. 228). Kihlström (2016, s. 229) beskriver hermeneutik som ett 

perspektiv inom kvalitativ metod, där vi tolkar och behandlar egenskaper. I positivismen, som 

anses vara hermeneutikens motsats, söks säker kunskap som mäts i antal. Positivismen anses 

vara en bra metod för kvantitativa studier (Patel, Davidsson 2011, s. 27). Eftersom denna stu

die bygger på kvalitativa intervjuer samt observation faller det sistnämnda perspektivet bort 

(Kihlström, 2016, s. 228).  

Datainsamlingen till denna studie skedde alltså delvis i form av kvalitativa, semistrukturerade 

intervjuer. Kvalitativ intervju beskrivs av Johansson, Svedner (2006, s. 43) som öppna frågor. 

De semistrukturerade frågorna är framtagna av forskaren och besvaras av informanterna i 

intervjun (Johansson, Svedner, 2006, s. 43). Följdfrågor kunde ställas för att informanternas 

svar skulle tydliggöras än mer (Stukát, 2005, s. 39). Följdfrågor där jag som forskare anser att 

jag inte påverkat svaren med egna förväntningar eller värderingar (Johansson, Svedner, 2006, 

s. 46–47). 

Som en uppföljning av intervjuer har också klassrumsobservationer ägt rum för att komma 

nära verkligheten (Holme, Solvang, 1997, s. 80–81). Observationerna utgick från ett observat
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ionsschema som tagits fram enligt anvisningar av Holme, Solvang (1997, s. 117, 123). Obser

vationsschemat återges i sin helhet som bilaga 3. 

Vid observationer har jag varit placerad längst bak i klassrummet så elever och lärare haft 

möjlighet att se mig. Det kan ha påverkat deras beteende och reaktioner. Jag upplevde dock att 

varken lärare eller elever berördes av mig, och inte heller blev störda av min närvaro.  

De lärare som gett sitt godkännande till intervju och observation fick frågorna och 

observationsschemat skriftligt som en förhandsinformation. Det då det inte ansågs kunna 

påverka undersökningen. Jag var även tydlig med att observationen skulle ske under ordinarie 

undervisning, då undersökningen skulle ske som fältarbete i naturlig miljö (Denscombe, 2016, 

s. 293).  

4.2 Urval  

Deltagare för intervjuundersökningen har avgränsats till verksamma lärare i förskoleklass till 

årskurs 3, från två kommuner. Urvalet av intervjudeltagare har en lokal avgränsning på grund 

av praktiska skäl för mig, vilket enligt Denscombe (2016, s. 265, 412) riskerar att hämma re

sultatets generaliserbarhet.  

Studien är strategiskt definierande då de deltagande lärarna har varierande erfarenhet och un

dervisar i olika åldersgrupper. Därmed blir variationsbredden stor och informationsinnehållet 

ökar (Holme, Solvang, 1997, s. 101). Då samtliga av informanterna är lärare och delaktiga i 

den företeelse studien behandlar, blir intervjuerna så kallade respondentintervjuer (Holme, 

Solvang, 1997, s. 104).  

4.3 Genomförande av intervju 

För att samla in data till denna undersökning har som sagt enskilda intervjuer genomförts, 

med fem olika lärare från två kommuner. Intervjufrågorna utgår från studiens frågeställningar 

och återfinns i sin helhet i bilaga 2. För att underlätta hantering av insamlade data har jag ut

gått från fasta och likartade frågor i intervjuerna. Intervjuerna inleddes med en kort presentat

ion av mig själv samt studiens syfte. Därefter fick informanterna berätta kön, ålder samt anta

let år inom yrket med avsikt att se om det fanns olikheter utifrån detta. Sedan övergick inter

vjun till att fokusera på ämnet för undersökningen, dvs. muntlig kommunikation. Intervjuerna 

varade mellan 25–50 minuter. Anteckningar fördes under intervjuernas gång, samtidigt som 
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intervjun spelades in. Inspelningarna transkriberades snarast möjligt efter intervjuns genomfö

rande (Patel, Davidsson, 2012, s. 107).  Endast de delar av intervjun med svar till frågeställ

ningarna har transkriberats, alltså inga kommentarer angående tonlägen, hostningar, skratt och 

så vidare (Stukát, 2005, s. 40).  

4.3.1 Genomförande av observation 

Data samlades även genom direkt observation. Det innebär här att observatören (dvs. jag) 

under en timmes undervisning (som skulle ägt rum även utan observation) iakttog hur muntlig 

kommunikation användes i klassrummet. Jag valde den första undervisningen på dagen då jag 

ansåg att den kunde garantera att läraren ger muntliga instruktioner. Genom ett systematiskt 

observationsschema specificerades hur muntliga instruktioner i klassrummet skulle mätas. 

Observationsschemat innehöll punkter, relevanta till undersökningen, på vad som skulle ob

serveras. Observationsschemat är ett sätt att säkerställa att det jag observerar överensstämmer 

med undersökningens syfte. Undersökningen och dess syfte presenterades för eleverna innan 

observationen påbörjades. I presentationen informerades eleverna även om att anteckningar 

förs av observatören med hjälp av laptop längst bak i klassrummet (Denscombe, 2016, s. 293–

298, Holme, Solvang, 1997, s. 116). Det som främst studerades i observationen var:  

• Vad kännetecknar muntliga instruktioner i skolmiljö? 

• Hur medvetet arbetar läraren aktivt med muntliga instruktioner? 

Observationsschemat återfinns i sin helhet som bilaga tre.  

4.4 Databearbetning 

Bearbetning av data innebär i detta fall transkribering av intervjuer och sammanställning av 

observationer. Det här gjordes som sagt så nära tidsmässigt till insamlingstillfällena som möj

ligt. I samband med transkriberingen avidentifierades intervjudeltagarna och tilldelades fik

tiva namn.   

Texterna från observationerna och intervjuerna genomlästes upprepade gånger. När det gäller 

intervjuerna lästes dessa i samband med avlyssnande av inspelningar från dess. Endast de 

delar av materialet som är relevanta för undersökningens frågeställningar har dokumenterats i 

resultatdelen kap. 5. Resultatredovisningen presenterar därmed inte alla svar. Svaren är kom

primerade där långa uttalanden har kortats ned, dock med bibehållen huvudinnebörd. I resul
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tatdelen redovisas ibland citat för att återge rätt betoning som skett i dialogen vid intervjun. 

Samtliga ljudinspelningar och utskrifter har fortlöpande säkerhetskopierats och identifierats 

med en unik kod. På detta sätt är det enklare att återvända till den del i datamaterialet som är 

av särskilt intresse (Denscombe, 2016, s. 384–386, 407).  

4.5 Validitet och reliabilitet 

Kvalitativa studier har som syfte att ge bättre förståelse för vissa faktorer genom nyanserade 

bilder eftersom undersökningen studeras i närhet. Det är då problematiskt att uppnå validitet, 

dvs. giltighet för studien (Holme, Solvang, 1997, s. 94). Validiteten i denna studie anses dock 

som god, eftersom det som undersökts sammanfaller med det jag avsåg att undersöka. Detta 

styrks genom resultaten i rapporten, som informanterna fått ta del av och också godkänt. Ge

nom triangulering ökar också validiteten på denna studie. Triangulering innebär här att 

materialet från intervjuerna och observationerna jämförs och analyseras i förhållande till 

varandra. Innehållsvaliditeten är dock liten då intervjufrågor och observationsschema inte 

blivit granskat av handledaren (Denscombe, 2016, s. 107, 231). 

Reliabiliteten (pålitligheten) kontrollerar noggrannheten i den information som samlats in. Det 

är dock svårt att återskapa den sociala process som ingått i undersökningen. Då denna studie 

söker hög reliabilitet var noggrannheten av bearbetning stor vad gäller informationen som 

samlats in (Holme, Solvang, 1997, s. 163–164).   

4.6 Forskningsetik 

Forskningsetiska riktlinjer innebär att jag som forskare följer de villkor och förutsättningar 

som gäller för en god forskningssed. Jag kommer här att presentera de etiska riktlinjer som 

studien utgår från: 

Vad gäller individskyddskravet skall de individer som ingår i forskningen vara skyddade. Det 

innebär att de inte utsätts för psykisk eller fysisk ohälsa, kränkningar, förödmjukelse eller blir 

identifierade genom namn och/eller ort (Vetenskapsrådet, s. 5).  

Vad gäller informationskravet fick de medverkande innan undersökningen information om 

ansvarig forskare, forskningens syfte och hur den skulle gå tillväga. Utöver det redan nämnda 

delgavs information om villkor som gäller innan och under tiden forskningen äger rum 

(Vetenskapsrådet, s.7, Björkdahl, Ordell, 2006 s. 26). Det framgick tydligt att samlad 



 

16 

 

information endast användas som material till forskningens syfte och inget annat, samt att 

forskningsresultatet kan komma att offentliggöras (Denscombe, 2016, s. 23). Som ansvarig 

för forskningen lyftes det fram att ny kunskap kan bildas, i hopp om att motivera de utvalda 

deltagarna. Slutligen informerades de medverkande om eventuella risker för obehag samt 

skador som kan ske. Denna information delgavs de berörda innan intervjuer och observationer 

påbörjades (Vetenskapsrådet, s. 7–8).  

Innan studiens genomförande var det angeläget att få godkännande av dels deltagare, dels 

vårdnadshavare till barn genom samtyckeskravet. Deltagarna har också haft rätt att dra sig ur 

undersökningen under tiden den bedrivits (Denscombe, 2016, s. 431, Vetenskapsrådet, s. 9). 

Vad gäller undersökningen har noggrannhet iakttagits vad gäller vårdnadshavares samtycke 

vid observationer i klassrummet, då barnen är aktiva deltagare. (Björkdahl, Ordell, 2007, s. 

26, Vetenskapsrådet, s. 9).  

Vad gäller det fjärde kravet konfidentialitetskravet, dvs. kravet om sekretess, kommer inte de 

medverkades identitet att avslöjas. Det sker genom att insamlat material förvaras på säkert 

ställe som endast jag har tillträde till. Vidare har deltagarnas namn anonymiserats (Björkdahl, 

Ordell, 2007, s. 27, Vetenskapsrådet s. 12).  

Vad gäller sista kravet, nyttjandekravet, säkerställs det att information som samlats endast 

används till denna forskning (Björkdahl, Ordell, 2007, s. 27, Vetenskapsrådet, s. 13). Genom 

att följa dessa krav i studien anser jag forskningsseden vara god.  
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5. Resultat och analys 

I följande kapitel redovisas resultatet från de kvalitativa forskningsintervjuerna och 

klassrumsobservationerna.  

 Inledningsvis följer dels en kort presentation om de deltagande lärarna, dels information om 

antal elever i lärarnas nuvarande klasser. I resultatdelen kap. 5 presenteras de svar som är 

relevanta för undersökningens frågeställningar. Svaren är som redan nämnts komprimerade 

där långa uttalanden sammanfattas till kortare formuleringar, med en innebörd som förblir 

detsamma. Resultatet redogörs stundtals med utvalda citat från de svar lärarna gav för att 

formuleringarna inte ska misstolkas. Resultaten av undersökningarna presenteras dels separat 

i avsnitt 5.3, 5.3.1 samt 5.6, dels gemensamt i avsnitt 5.2, 5.4, 5.5 samt 5.7 med syfte att 

underlätta för läsaren. Intervjudeltagarna avidentifieras med de figurerade namnen, A, B, C, D 

och E. 

5.1 Undersökningens deltagare 

De informanter som deltagit i undersökningen är verksamma lärare i åldrarna 31–64, och har 

arbetat i skolan i 8–34 år.  

Lärare A: Kvinna, 64 år gammal, 39 år som lärare. Nu verksam i årskurs 2.  

Lärare B: Kvinna, 31 år gammal, 9 år som lärare. Nu verksam i b-form (blandad klass med 

två årskurser) årskurs 2–3. 

Lärare C: Kvinna, 33 år gammal, 8 år som lärare. Nu verksam i årskurs 1. 

Lärare D: Man, 54 år gammal, 16 år som lärare. Nu verksam i årskurs 3. 

Lärare E: Man, 55 år gammal, 12 år som lärare. Nu verksam i förskoleklass.  

5.2 Intervju: Vad innebär muntlig kommunikation? 

Vad innebär muntlig kommunikation för dig? 

Lärarnas svar var ytterst lika på denna punkt och kan sammanfattas enligt följande. Samtliga 

lärare anser att muntlig kommunikation innebär verbalt språk, som brukas genom samspel 

med andra individer. Majoriteten av lärarna ansåg att utbytet av muntlig kommunikation sker 

via två eller fler individer. För att tydliggöra informanternas svar innebär muntlig 

kommunikation att kunna berätta, argumentera för åsikter samt göra sig förstådd inför andra. 

Muntlig kommunikation innebär även att lyssna på andras infallsvinklar.  

Lärare A säger också att talet ger grundläggande kunskaper för läsning och skrivande.  
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5.3 Intervju: Arbetar lärare aktivt med att lära eleverna hur de tar 

och ger muntliga instruktioner?  

Lärare A arbetar mycket med muntlig kommunikation i årskurs 1 då hon anser det ger positiva 

fördelar för resterande år. Det innebär dels att ta muntliga instruktioner för eleverna vid 

genomgångar och instruktioner vilket spar tid, dels att de blir säkra i sitt tal och både kan 

förklara, uttrycka sig samt hjälpa varandra i klassrummet.  Lärare A anser vidare att eleverna 

inte bör rikta in sig mot skrift i första klass, utan mer på tal och läsning. Genom att arbeta på 

detta sätt anser sig lärare A kunna se elevernas utveckling dagligen, samt upptäcka brister som 

då åtgärdas skyndsamt. Muntlig kommunikation övas till en början på samlingar som enskilda 

elever håller i, vilket ”osynligt” tränar eleven på att ge muntliga instruktioner utifrån lärarens 

uppmaningar till hur samlingen skall genomföras. Det medför också att eleven tar muntliga 

instruktioner genom att följa dessa. Lärare A nämner att de minst en gång per termin går 

igenom de mål från kursplanen de arbetar mot vad gäller den muntliga kommunikationen. 

Samtidigt informeras eleverna om hur de skall gå tillväga vad gäller att tala tydligt, ha 

ögonkontakt och kroppsspråkets betydelse. Lärare A säger att de arbetar mycket med den 

muntliga förmågan då det är ett viktigt mål för elevernas framtid. A förklarar genom citatet: 

”lära sig räkna och skriva kan de göra när de blir äldre, tala lär man sig i yngre åldrar, och här 

har vi som är lärare stor del vad gäller elevernas muntliga förmåga”.  

Lärare B arbetar mycket med diskussioner och öppna frågor. Lärare B nämner att eleverna har 

stort inflytande på undervisningen som utgår från deras intressen. Genom att arbeta med en 

elevnära undervisning med uppgifter som berör, blir diskussioner och åsikter fler och lärorika 

för alla individer som deltar. Lärare B berättar att de arbetar med muntlig kommunikation 

inom alla ämnen. Det gäller främst att ta muntliga instruktioner genom presentation av 

arbetsuppgifter som läraren ger. Lärare B anser det positivt med variation. Därmed ges 

muntliga instruktioner enskilt ibland, och stundtals ges muntliga instruktioner i samband med 

stödord på tavlan. Lärare B använder namnstickor istället för handuppräckning vilket ger alla 

elever utrymme för att tala, något som också förebygger rädsla för felsägningar då de får en 

vana att tala. B upplyser om vägen till svaret som en viktig del. Dels lär eleverna mycket på 

de utsvängningar som sker, dels anser B att det är viktigare att delta än att svara rätt. ”Genom 

de diskussioner som blir kan ibland en hel lektion gå åt, men vi lär oss mycket av det även när 

det gäller kunskap”.  
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Lärare C arbetar i början av årskurs 1 med samarbetsövningar i helklass dagligen. Det medför 

trygghet parallellt med att eleverna tränar på sin muntliga kommunikation. När lärare C anser 

eleverna trygga sker samarbetsövningar mer sällan. Muntlig kommunikation arbetas med 

varje dag genom tvärgrupper, diskussioner, argumentationer, frågor samt samlingar. Lärare C 

talar tydligt om lärarens viktiga roll vad gäller muntlig kommunikation. En lärare ska vara 

samtalsledare, göra sig förstådd och ha undervisning som ger alla elever kunskap. Har lärare 

C blyga elever kan de spela in sina redovisningar som sedan visas på smartboarden som ett 

exempel på en ”undervisning för alla”. Efter en tid har eleven blivit så pass trygg, och kan då 

redovisa utan hjälpmedel. Lärare C använder sig också stundtals utav olika övningar i 

Bornholmsmodellen för att träna eleverna på att ta muntliga instruktioner. Bornholmsmodellen 

är ett material som innehåller språklekar för att stimulera barns språkliga medvetenhet. Lärare 

C anser att eleverna skall känna sig trygga gentemot läraren och klasskamraterna. Den 

tryggheten kan sedan byggas vidare till kunskap.                                                                                                                                                                                                                  

Lärare D säger sig inte arbeta synligt aktivt med muntlig kommunikation. Lärare D anser 

dock att det osynligt sker dagligen i form av instruktioner, samlingar, frågor, diskussioner, 

redovisningar samt grupparbeten. Främst arbetas det med att ta muntliga instruktioner vad 

gäller eleverna. Lärare D anser sig vara från den gamla skolan där läraren lär ut kunskapen. 

Lärare D använder sig av White-boardtavlor till eleverna vid genomgångar istället för 

handuppräckning, och får då en större överblick över hur barnen tänker och dess kunskaper.  

 Lärare E arbetar med muntlig kommunikation i form av samlingar där varje individ, i den 

ordning de sitter får chansen att tala utan handuppräckning och övar ständigt på förmågan att 

lyssna. De arbetar också mycket med sång och ramsor, och i det sker träning på att lyssna, 

samarbeta samt använda verbalt språk. Lärare E anser att eleverna via leken tränar mycket på 

den muntliga kommunikationen. Lärare E arbetar i slutet av dagen alltid med sagor för att 

eleverna skall komma till ro, där de endast behöver lyssna.  

5.3.1 Observation: arbetar läraren aktivt med muntlig 

kommunikation i klassrummet?  

 Då observationerna i denna studie skedde under dagens första lektioner, hade de likartade 

uppbyggnad i form av samlingar. Vidare gav samtliga lärare muntliga instruktioner till sina 

elever, genom introduktion av arbetsuppgifter. Majoriteten här hade även genomgång av 
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arbetsuppgifter. Lektionernas start var alltså likartade, däremot kunde tillvägagångssätten 

skilja sig åt. 

Vad gäller eleverna för lärare A gick den elev som hade ansvar för samling fram till tavlan 

direkt det ringt in. Den elev som höll i samlingen talade om vilken veckodag det var, datum, 

namnsdag samt vad dagens lunch var. Eleven talade tydligt med både verbalt språk samt 

kroppsspråk. Eleven var noggrann med ögonkontakt till den eleven som hen talade till, men 

också till läraren som kommenterade periodvis. När samlingen var avslutad efter cirka femton 

minuter tog läraren över lektionen. Eleverna fick här genom namnstickor yttra sina tankar. 

Eleverna fick därefter tre val av arbetsuppgifter att utföra, vilket skulle ske enskilt. Eleverna 

startade sedan med sina arbeten, och räckte endast upp handen för hjälp vid behov.  

                                                                                                                                                     

Vad gäller lärare B var det samling i början av lektionen, vilken läraren höll i. Barnen fick här 

genom stickor möjlighet att berätta för övrig klass om de hade något att delge. Ett flertal 

gånger blev det diskussioner om vad eleverna valde att berätta. Samtliga elever valde att tala 

när det var deras tur, och deras berättande handlade om saker från gårdagens egna upplevelser 

till världshändelser. Lärare B uppmuntrade eleverna till att tala genom följdfrågor ett flertal 

gånger. Efter att alla elever fått komma till tals presenterade läraren dagens planering, och vad 

de nu skulle arbeta med. Läraren ställde sedan frågor till elever som fick återberätta det 

läraren sagt. Eleverna började sedan arbeta i sina böcker. Istället för handuppräckning här gick 

de fram till lärarens skrivbord när de behövde hjälp, och hjälpte också varandra flitigt.  

 

Lärare C startade sin lektion med en välkomstsång, vilken hen tydligen alltid gör. Eleverna 

fick sedan räcka upp handen om de hade något att berätta för klassen. Efter att några enstaka 

elever berättat, fick eleverna ställa sig i en ring ”framme vid tavlan”. De fick sedan 

instruktioner till en samarbetsövning som de utförde. När samarbetsövningen var färdig fick 

de sätta sig på sina platser. Lärare C berättar för eleverna att de nu skall arbeta med bokstaven 

Ö. Lärare C frågar om de vet några ord med bokstaven Ö, och majoriteten av händer räcktes 

upp. Några elever ”skrek” även ut ord med Ö vilket lärare C tystade ner. Det finns en elev 

som inte räckte upp handen, men som blev tillfrågad av läraren om den ville säga något ord 

med Ö. Eleven svarade då ödla. Efter att klassen fått ner ett tjugotal ord på tavlan fick de ta 

upp sina arbetsböcker som de började arbeta i.  
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Vad gäller lärare D läste alla elever tystläsning de första tio minuterna. Efter tio minuter bad 

läraren eleverna att lägga ner böckerna och presenterade dagens planer. När lärare D var 

färdig fick eleverna räcka upp handen om de hade något att berätta. Här räckte mindre än 

hälften av eleverna upp handen. När samlingen var färdig efter tio minuter skedde en snabb 

men utförlig genomgång av de arbetsblad som de skulle arbeta med. Eleverna hade varsin 

white-boardtavla under genomgången där de fick skriva svar på den fråga läraren gav. När 

svaret var nedskrivet vände de white-boarden mot läraren, som i sin tur väntade in alla elevers 

svar. Då lärare D sett alla svar fick två elever dela ut arbetsbladen, och klassen började sedan 

arbeta. Under tiden de arbetade var det ett flertal händer i luften hos de elever som behövde 

hjälp. När läraren insett att det var samma uppgift eleverna behövde hjälp med stannades 

klassen upp för genomgång.   

                                                                                                                                                                    

Vad gäller lärare E började barnen med att sätta sig i en ring på golvet när de kom in. När 

barnen satt sig startade lärare E samlingen. Lärare E pratade först om vädret, dagens datum 

samt veckodag genom en diskussion med eleverna. De gick i en viss ordning via klasslistan. 

De läste sedan en ramsa klassvis, och efter ramsan fick var och en i den ordning de satt berätta 

eller visa något om de ville. Alla elever talade mer eller mindre under samlingen, och ville de 

inte berätta något sa de nej. Efter ”rundan” som samlingen kallades var det lek. 

 

Majoriteten av lärarna arbetade mycket avsiktligt med diskussioner och öppna frågor.  

Lärare A samt B arbetade med stickor som innehöll elevernas namn istället för 

handuppräckning. Det säkerställer att alla elever fick komma till tals. Lärare E använde 

ordningsföljd, och övriga lärare handuppräckning. Samtliga lärare ställde följdfrågor till 

eleverna. 

5.4 Intervju: Finns något särskilt stöd/bedömningsmaterial att 

luta sig mot? 

Samtliga lärare ansåg att det finns stöd att luta sig mot vad gäller målet muntlig 

kommunikation som edwise, Nya språket lyfter, Skolverkets bedömningsstöd i läs och 

skrivutveckling, muntligt samt Nationella prov. Det är dock upp till varje skola och dess lärare 

om de vill använda sig av dem. Samtliga lärare nämner alltså att det finns bra bedömningsstöd 
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att luta sig mot, men nämner att det finns få utbildningsområden inom muntlig 

kommunikation och dess bedömning. Lärare A, B samt C nämnde läslyftet som exempel på 

utbildningsområden. Lärare A, B och C ansåg att muntlig kommunikation hamnar i 

skymundan, då läsning och skrivandet anses mest väsentligt. De nämnde också att läsandet 

och skrivandet är viktigt, men att individen behöver besitta talet för att kunna prestera i 

samhället. 

Lärare A: ”Du kan ta dig härifrån till Kina genom att tala, du behöver inte ens kunna skriva mer än ditt eget 

namn. Man undrar ju varför det inte uppmärksammas mer”. 

Lärare B: ”Att läsa och skriva är viktigt för framtida planer, men du kan inte lära dig läsa eller skriva om du 

inte kan tala. De personer som är högt uppsatta skriver inte sina egna tal, men tala…ja det kan dom”. 

5.5 Observation: Finns bedömningsmaterial vad gäller muntlig 

kommunikation synligt i klassrummet?  

Majoriteten av lärare tar stöd av lärarplattformen edwise via dator i klassrummet, som är ett 

dataprogram för dokumentation. Detta hade endast läraren tillgång till. Lärare A och B 

använde sig utöver det av Nya språket lyfter! vilket också hängde som en plansch på väggen i 

deras klassrum. Lärare C hade matrisen på väggen, men ansåg att tiden inte räckte till för att 

använda den. Övriga lärare hade inget synligt som berör bedömning i klassrummen mer än 

papper och penna för eventuella anteckningar.  

 

5.6 Hur säkerställer lärare att eleverna nått målen?    

Samtliga lärare gör kontinuerlig bedömning via lärarplattformen edwise. Det var dock 

skillnad på hur ofta de skrev i bedömning, beroende på vilken kommun de arbetade i. 

Kommunerna hade olika bedömningsmatriser, dock var båda utformade från Skolverkets 

bedömningsstöd och kunskapsmål.  

 Lärare A för bedömningsanteckningar månadsvis via en matris skolan förhåller sig till, 

utformad av Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, med inriktning 

muntlighet. Den matrisen fanns att tillgå via edwise. Månadsvis färgas därutöver ett schema 

via Nya språket lyfter! i samverkan med eleven. Det gör att lärare A i tidigt skede kunde se om 

en elev mot förmodan hade svårt att uppnå målen, och hjälp kunde sättas in. Genom de 

nationella proven säkerställdes sedan elevernas kunskaper, vilket inte alltid gav positiva 
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utslag. När det gäller barn i låga åldrar anser lärare A att dagsformen har stor del i resultatet. 

Som exempel nämner hen att eleven kan vara trött, på dåligt humör, nervös eller haft en 

incident under rasten som kan komma att påverka det nationella provet.  

Lärare B registrerar terminsvis formativ och summativ bedömning genom en matris i 

lärarplattformen edwise. Lärare B använde sig också av Skolverkets bedömningsstöd i läs-  

och skrivutveckling (muntlighet) vilket de i ämnesgrupper inom kommunen gick igenom 

terminsvis. Kommunen styr därmed när de skall bedöma. Utöver det redan nämnda använde 

sig lärare B av Nya språket lyfter! - matrisen och observationsschemat, för att slutföra 

bedömningen genom Nationella prov i årskurs 3.  

Lärare C använde sig av edwise. Genom edwise utformades lektioner med mål och syfte, där 

kommunen hade en gemensam matris att förhålla sig till. Matrisen var utformad efter 

Skolverkets bedömningsstöd vad gäller läs- och skrivutveckling, muntlighet. Lärare C 

använde sig även av klassrumsobservationer. I slutet av årskurs 3 använde sig lärare C utav 

Nationella prov som slutgiltigt stöd i bedömningen. 

Lärare D använde sig också av edwise bedömningsmatris, terminsvis, där arbetslag inom 

kommunen gemensamt bedömde eleverna utifrån anteckningar. Kommunen styr därmed när 

bedömningen skall ske. Anteckningarna sker vid behov, men också i början och slutet av 

terminerna. Lärare D ansåg sig som lärare vara medveten om elevernas kunskaper, därmed 

vilka som eventuellt behövde extra åtgärder. Extra åtgärder var dock något som var svårt att få 

hjälp med, speciellt om specialpedagog behövdes då den endast var på skolan 1dag/vecka, och 

då vanligen fullbokad. Extra uppgifter eller uppgifter som hjälper den eleven som är i behov 

av detta kan dock ordnas relativt snabbt. Behöver läraren däremot hjälpa eleven, tas tyvärr 

tiden från de andra eleverna då de hade ont om extrapersonal på skolan.  

Lärare E nämnde att förskoleklass endast skall arbeta mot målen i läroplan som en riktlinje, 

men att de inte hade mål att uppnå. De behöver då inte använda bedömning. De gjorde dock i 

samband med specialpedagog en kartläggning över alla elever, så att de i tidigt skede kunde 

sätta in åtgärder vid behov inför årskurs 1. Lärare E för veckovis blogg på edwise för att 

föräldrarna skall bli mer delaktiga i barnens skolverksamhet.  
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5.7 Sammanfattning av resultaten 

Det är påfallande att samtliga lärare hade goda intentioner vad gäller muntlig kommunikation. 

Resultatet visar att lärarna både avsiktligt och oavsiktligt strävade mot skapande av muntlig 

kommunikation. Det gäller både att ge samt ta muntliga instruktioner. Lärarna tycktes upp

fatta muntlig kommunikation som verbalt språk, det vill säga talet. De framhävde också att 

det sker i samspel med andra individer, där eleverna skall kunna uttrycka sig verbalt, samt 

lyssna. Vad gäller lektioner hade de likartade upplägg som startas med en form av samling, 

dock med olika tillvägagångssätt. Majoriteten här använde inte handuppräckning. En orsak till 

det var att alla elever skulle få komma till tals. Undervisningarna skiljde sig åt, vilket kan bero 

på att det handlar om olika årskurser. Eleverna upplevdes ha trygghet i klassrummet där de 

vågade tala. Samtliga lärare använder lärarplattformen edwise, majoriteten av dem som en 

hjälp vid bedömning. Majoriteten lutade sig även mot nationella prov i årskurs 3. Lärare A, B 

samt C använde sig av bedömningsstödet Nya språket lyfter! varav de två förstnämnda arbe

tade med det flitigt. Lärare D ansåg att lärare har medvetenhet om elevernas kunskaper ihop 

med anteckningar emellanåt. Lärare E använde inte bedömning då E arbetar i förskoleklass, 

dock framställde E en kartläggning av eleverna inför årskurs 1. Samtliga lärare ansåg att be

dömningsstöd fanns, men nämnde också i sina utförliga svar att det inte fanns något lärarlyft 

inom ämnet muntlig kommunikation. Majoriteten av lärarna använde sig utav nationella prov 

i årskurs tre för att säkerställa att eleverna uppnått målen.  
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6. Diskussion 

Denna undersökning syftar till att genom observation och intervjuer finna kunskap om lärares 

synsätt och handlande i fråga om muntlig kommunikation. Det gäller också hur de ser på kun

skapsmålen vad gäller muntlig kommunikation, och de stöd som finns. Min ambition var att 

få större insikt inom det nämnda området inför min blivande roll som lärare.  

 

I följande avsnitt representerar studiens frågeställningar resultatdiskussionens underrubriker, 

med avsikt att det ger en tydlig diskussion. Studiens resultat diskuteras i förhållande till min 

teoretiska utgångspunkt, samt tidigare forskning.  

6.1 Vad karaktäriserar muntlig kommunikation, i synnerhet 

muntliga instruktioner, i skolkontext? 

Muntlig kommunikation är allt som har med tal att göra. När det gäller att ta muntliga 

instruktioner skall eleverna följa lärarens och stundtals klasskamraternas uppmaningar. Att ge 

muntliga instruktioner innebär bl.a. redovisningar och ämnesrelaterade samtal i grupp eller 

helklass.   

Inledningsvis i intervjuundersökningen efterfrågade jag lärarens definition av muntlig 

kommunikation, vilket var ett självklart val för mig i denna undersökning. Det var dels för att 

få en god uppfattning om vad de anser begreppet muntlig kommunikation betyder, dels hur 

det påverkar deras förhållningssätt till undervisningen och kunskapsmålen vad gäller detta. 

Samtliga lärare ansåg att muntlig kommunikation innefattar verbalt språk, vilket kan 

förtydligas som talet. Vidare argumenterar lärarna för att talet, eller muntlig kommunikation 

som det också benämns som, innebär utbyte av information där individen skall kunna berätta, 

argumentera för åsikter, och göra sig förstådd. Cederholm, Johansson (2011, s. 7) instämmer i 

lärarnas uttalande och beskriver talet som ett verktyg för att kunna kommunicera med andra 

individer. Samtliga lärare anser också att talet sker i interaktion med två eller fler individer, 

vilket vill säga samspel (Vygotskij, 1999, s. 13). Muntlig kommunikation innebär utöver 

talandet också lyssnandet, vilket är viktigt för ett levande samtal. Genom den muntliga 

kommunikationen utvecklas individen både kunskapsmässigt och personligt (Fast, 2011, s. 24, 

27).  



 

26 

 

6.2 Hur medvetet arbetar lärare med att lära eleverna hur man tar 

och ger muntliga instruktioner 

Majoriteten av lärare arbetar medvetet och synligt med muntliga instruktioner i klassrummet, 

både vad det gäller att ge och ta. Samtliga lärare i denna studien ansåg dock att det arbetades 

med var dag i varje ämne, dock inte synligt vad gäller kunskapsmålen. 

Den bild som fåtts av lärarnas uttalanden i intervjuundersökningen samt 

observationsundersökningen är att lärarna har en väsentlig roll när det gäller den muntliga 

kommunikationen i undervisningen. Lärarens syn och erfarenheter påverkar den tid de lägger 

ner på undervisningen vad gäller muntlig kommunikation och instruktioner. Genom 

observationerna anser jag att samtliga lärare arbetar med muntlig kommunikation, däribland 

att ge och ta muntliga instruktioner i klassrummet. Som observatör ansåg jag inte att det var 

stora skillnader på undervisningen som berör muntlig kommunikation, mer än 

tillvägagångssätten. Vad gäller intervjuerna ansåg majoriteten av informanterna att de ofta 

arbetade synligt vad gäller muntliga instruktioner, medan lärare D inte ansåg sig arbeta med 

detta synligt. En orsak till att jag genom mina observationer anser att lärarna arbetade likartat 

med muntlig kommunikation i klassrummen kan ha att göra med att inga direkta direktiv gavs 

till eleverna hur de skulle gå till väga för att föra en korrekt muntlig kommunikation till 

varandra. Lärare B arbetade mycket med öppna frågor och diskussioner där hen ofta utgår 

från elevernas intressen, medan lärare C bygger upp en trygghet i klassrummet för att eleverna 

skall känna trygghet att tala där. Lärare A angav att hen arbetade med att klargöra 

kunskapsmålen eleverna arbetar mot terminsvis för att klargöra detta för eleverna, vilket 

lärare D dock inte påstod att hen gjorde. Möjligtvis är det här en orsak till att de ser olika på 

deras sätt att arbeta med den muntliga kommunikationen synligt och osynligt, vilket framgår i 

mina intervjusvar. Om jag skulle genomfört flera observationer under en längre tid, hade 

kanske framställningen av undersökningen blivit annorlunda?  

6.2.1 Hur arbetar läraren med att ge och ta muntliga instruktioner 

 Vad gäller den likartade undervisningen som jag nämnde i föregående avsnitt kunde jag 

genom observationerna se att samtliga lärare använde sig av samling i början av 

undervisningsdagen. Samling ger enligt Möller (2002, s. 39) en bra grund för att utveckla 

kunskap inom muntlig kommunikation. Genom metoder som namnstickor och ordningsföljd 
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ges alla elever lika stort utrymme för att utrycka sig både vid samlingar och övriga 

undervisningar. Metoden med handuppräckning ger inte alla elever chansen att uttrycka sig, 

vilket dock från elevsidan kan vara avsiktligt.  

Samtliga lärare var under samlingar och undervisningar noggranna med att ställa följdfrågor, 

vilket förde samtalet vidare till diskussioner där eleverna fick möjlighet att utveckla 

kommunikationen ytterligare (Pramling Samuelsson, Mårdsjö, 1997, s. 47–49). Genom 

följdfrågor och diskussioner inspireras eleverna till aktiva individer i undervisningen, istället 

för att läraren skall dominera, vilket Malmer instämmer i (2002, s. 28). Löwing, Kilborn 

(2008, s. 29) anser att professionella lärare ger eleverna tillfälle att använda muntlig 

kommunikation, vilken samtliga lärare i denna studie gjorde. Lärare C anser i enlighet med 

Löwing, Kilborn att läraren skall vara samtalsledare som uppmuntrar eleverna till diskussion, 

men dock inte föra diskussionen åt eleverna.  

Utöver samling nämner majoriteten av lärare tvärgrupper, där de i enighet med Stukát (1995, 

s. 108) menar att det är ett arbetssätt med flera fördelar, bland annat att den muntliga 

förmågan används genom hela uppgiften. Genom att arbeta med kommunikationsövningar i 

mindre grupper som tvärgrupper ges alla elever en chans att utmärka sig (Skiöld, 1992, s. 70). 

Lärare C arbetar utöver tvärgrupper med samarbetsövningar och digitala redovisningar för att 

blyga elever succesivt skall våga tala offentligt i klassrummet Tvärgrupper är något som också 

Wahlström (1996, s. 36) lyfter som ett bra arbetssätt där eleverna förutom att ge och ta 

muntliga instruktioner även inhämtar ämneskunskaper. Tvärgrupper är något som kräver 

lokaler och personal, vilket kanske medför att det inte kan arbetas med i den utsträckning det 

kan göras inom skolan? 

Lärare D som inte ansåg sig arbeta synligt med muntlig kommunikation, säger dock att det 

används automatiskt inom alla kunskapsämnen. Denna åsikt delar hen med Olsson, Jers 

(2010, s. 11) som beskriver muntlig kommunikation med instruktioner som det vanligaste 

arbetssättet inom skolan. För att lyckas med undervisningen krävs en professionell lärare som 

behärskar sitt ämne, och har förmågan att föra kunskapen vidare till eleverna, vilket Löwing, 

Kilborn håller med om (2008, s. 29). För att kunna föra kunskapen vidare till eleverna krävs 

det av läraren att använda ett naturligt språk enligt Strömquist (2008, s. 38). Även Stukát 

(195, s. 10) instämmer i detta med argumentet ”att man inte orkar lyssna om man inte förstår”.  
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Lärare E arbetar mycket med verbalt språk och lyssnande via metoder som samling, rim och 

ramsor, sånger och berättelser. Dessa metoder nämner även Möller (2002, s. 70). Enligt Fast 

(2011, s. 23) innebär de här metoderna att man fångar elevernas uppmärksamhet. Lyssnandet 

glöms ofta bort när det gäller den muntliga kommunikationen, men är en av de aspekter som 

Ärnström (2013, s. 86) anser som viktigast. Han beskriver det som att ingen kommunikation 

kan ske, om det inte finns någon som lyssnar. Lyssnandet är inget som sker per automatik, 

utan kräver träning vilket lärare E flitigt arbetade med. För att behålla uppmärksamheten hos 

eleverna krävs det av läraren att göra sig förstådd inför eleverna (Strömquist, 2008, s. 38). Om 

eleverna mot förmodan inte förstår, tappar de intresset för att lyssna vilket gör att samtalet dör 

ut (Stukát, 1995, s. 10). Det är något jag själv upplevt i både ung och vuxen ålder.  

6.3 Muntlig kommunikation- samspel 

I detta arbete har jag utgått från Vygotskijs sociokulturella teori. Vygotskij, förespråkare för 

denna teori anser att lärandet sker i samspel med andra, inte minst vad gäller muntlig 

kommunikation. Hans huvudpunkt är att lärandet börjar som en social aktivitet, där individen 

lyssnar och härmar omgivningen genom att imitera. För att utvecklas fullt ut i talet krävs 

samspel och stöd från klasskamrater och lärare (1999, s. 1, 15, 57). Lärare A instämmer i det 

sistnämnda med orden ” tala lär man sig i yngre åldrar, och här har vi som är lärare stor del 

vad gäller elevernas muntliga förmåga”. Majoriteten av lärarna ansåg att de bör arbeta med 

muntlig kommunikation dagligen, och vara tydlig med dess syfte. Lärare B säger att eleverna 

måste bli vana att tala, och läraren måste se till att eleverna får utrymme för att diskutera och 

argumentera Sett ur ett sociokulturellt perspektiv sker lärande i alla situationer där 

kommunikation uppstår, och därför bör läraren uppmuntra eleverna till att tala. Talet, eller 

muntlig kommunikation som jag benämner det, leder alltså till ökad ämneskunskap. 

6.4 Finns något bedömningsmaterial att luta sig mot? 

Det finns ett flertal bedömningsstöd/material som lärare att ta hjälp av när det gäller 

kunskapsmålen muntlig kommunikation, däribland att ge och ta muntliga instruktioner. 

Skolverkets bedömningsstöd för muntlig kommunikation vid namnet Nya språket lyfter! – är 

något som samtliga av de intervjuade lärarna nämner. En intressant reflektion är, att trots att 

samtliga lärare nämner detta bedömningsstöd, är det endast två av de intervjuade lärarna som 

använder sig av det som ett ordinarie stöd. Ytterligare en lärare arbetade med material från 
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bedömningsstödet stundtals, men då endast observationsschemat som användes i 

klassrumsobservationer.  

 Nya språket lyfter! som är ett material för både lärare och elever innehåller handledning, 

matriser, samt observationsschema som stöd för bedömning och utveckling. Då dessa matriser 

synliggör elevers språkliga förmågor i överensstämmelse med kursplanerna, får jag 

funderingar på varför inte fler av de intervjuade lärarna väljer att arbeta med dem (Skolverket, 

2016, s. 3–7). Kanske beror det på tidsbrist med tanke på att lärare C nämner att tiden inte 

räcker till för att använda bedömningsmatrisen. 

Samtliga lärare nämner utöver Nya språket lyfter! de nationella proven som ett stöd för 

bedömningen. Det är ett prov som ger alla elever lika förutsättningar då kraven är desamma, 

men det finns likaså negativa sidor av det hela. Som exempel kan elevens dag påverka 

resultaten då en incident på rasten kan påverka humöret, eller att eleven kan vara trött osv. Det 

kan också ge positiva resultat där en elev med svårigheter att uppnå kunskapsmålet klarar av 

de nationella proven bra.   

Ytterligare ett stöd som samtliga lärare nämner och använder är lärarplattformen edwise. 

Edwise användes regelbundet, men på olika vis. Majoriteten använde edwise till bedömning, 

men lärare C planerade också sina lektioner genom denna lärarplattform. Lärare E som 

arbetar i förskoleklass använder edwise för att föra en blogg veckovis, vilket gör att 

föräldrarna får stor delaktighet i skolans vardag.  Majoriteten av lärarna nämner också att det 

finns stöd att ta av Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, muntligt. Ingen av 

lärarna går dock in på detaljer vad gäller det sistnämnda stödet.  

Genom denna undersökning har jag funnit kunskap om att det finns ett flertal bedömningsstöd 

som lärare kan luta sig mot, vad gäller bedömning för kunskapsmålet muntlig 

kommunikation. Det finns dock i dagsläget inget lärarlyft inom detta ämne som i övriga fall 

kan nämnas som läslyftet och matematiklyftet. Lärare A samt B nämnde det som en bristvara 

som förhoppningsvis kommer längre fram i tiden. Utvecklingen för muntlig kommunikation i 

undervisningen har de senaste 20 åren gått från att läraren talade mestadels och lärde ut 

kunskap till eleverna, till att eleverna idag har kunskapsmål att uppnå vad gäller muntlig 

kommunikation (Gibbons, 2009, s. 24). Muntlig kommunikation är således något som 
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uppmärksammats alltmer, och kan i framtiden upphöjas som den viktigaste aspekten inom 

skolvärlden. Det i sin tur kan leda till ett lärarlyft inom ämnet muntlig kommunikation, vilket 

är något jag hoppas på. 

6.5 Hur säkerställer lärare att eleverna nått målen?     

 Majoriteten av de intervjuade lärarna säkerställer elevernas kunskaper gentemot 

kunskapsmålet muntlig kommunikation i de Nationella proven som sker i årskurs 3.  

Utöver de Nationella proven gör de bedömning i årskurs 1 och 2 via lärarplattformen edwise. 

De gör bedömning månadsvis eller terminsvis, beroende på vilken kommun de arbetar i. 

Lärare A och B arbetade också med matriserna från Nya språket lyfter! där de tillsammans 

med eleverna färglade de uppnådda kunskapsmålen (2016, s. 6). Lärare C använde 

klassrumsobservationer som en hjälp till bedömning, där observationsschemat kommer från 

Nya språket lyfter! Eftersom läraren har ansvaret för att eleverna når kunskapsmålen, är det 

viktigt att den sätter in åtgärder vid behov (Skolverket, 2011, s. 7). För att sätta in åtgärder i 

tid, bör man som lärare kontinuerligt dokumentera och bedöma (Wallberg, 2013, s. 13). 

Lärare A som arbetade månadsvis med bedömning kan i god tid sätta in extra åtgärder 

eftersom hen ser elevernas utveckling via matriserna. Lärare D som endast ansåg sig veta 

elevernas kunskaper och eventuella svårigheter utan bedömningsmatriser särskilt ofta, kan 

tyvärr sätta in extra åtgärder för sent om det vill sig illa. Arevik & Hartzell (2007, s. 29) 

beskriver bedömning som ett hjälpmedel för att eleven ska utvecklas, vilket styrker att lärare 

A ger sina elever bättre förutsättningar för att nå kunskapsmålen än lärare D. Detta styrks av 

Wallberg (2013, s. 17, 19) som skriver att dokumentation är viktigt för elevernas rättssäkerhet, 

och något läraren bör lägga ned tid på. Då alla lärare utgår från samma läroplan och 

kunskapsmål får jag funderingar på varför bedömning inte bör ske i samma utsträckning. Det 

enda gemensamma bedömningsmaterialet att utgå ifrån är de nationella proven som sker först 

i slutet av årskurs 3.  

Att använda nationella prov som bedömningsstöd har sina fördelar men också sina nackdelar. 

Som nackdel spelar elevens dag in då den kan ha en dålig dag, vara nervös eller trött som ex

empel, vilket lärare A nämner.  Dels kan denna elev göra dåligt ifrån sig på nationella provet, 

men ligga bra till i bedömning vad gäller muntlig kommunikation under andra lektioner vilket 

då ger en orättvis bedömning och hämmar resultatet. Dels kan det å andra sidan ge motsatt 



 

31 

 

resultat där eleven gör mycket bra ifrån sig via det nationella provet, vilket den kanske inte 

annars gör på lektionerna. Det är oavsett positivt med de nationella proven då alla elever i 

svensk skola ges samma prov och förutsättningar vilket ger rättvisa åt eleven.  

7. Slutkommentarer och vidare forskning 

Min ambition för detta examensarbete var att få insikt i hur lärare arbetade med muntlig 

kommunikation i klassrummet. Genom semistrukturerade intervjuer och observationer med 

fem verksamma lärare inom grundskolans lägre åldrar sökte jag svar på hur de arbetar med 

detta ämne inom skolan.  

Min personliga utgångspunkt när det gäller muntlig kommunikation är att det är en kunskap 

som kan övas upp och förbättras från lärare till elev. En lärares synsätt på muntlig kommuni

kation är därmed viktig och avgörande för hur den muntliga kommunikationen utspelas i 

klassrummet. Läraren bör även uppmärksamma de elever som anser det jobbigt att tala inför 

andra, med redskap som succesivt förbättrar deras trygghet gentemot detta. Dessa elever ges 

inte lika stora möjligheter att tala, om läraren använder handuppräckning som enda metod vid 

svarsalternativ i undervisningen.  Genom att tänka kreativt, och succesivt arbeta upp trygghet 

i klassrummet, ges dock goda förutsättningar för eleverna att utveckla kunskap inom ämnet 

muntlig kommunikation. Detta är något jag både har bevittnat och upplevt själv. 

 

Under den tid som mitt examensarbete växt fram, har jag kommit till insikt att det finns områ

den jag skulle vilja studera på ett närmare plan. Förslag på fortsatt forskning kan vara att stu

dera muntlig kommunikation och instruktioner från elevernas sätt att se det, i kontrast till lä

rarnas. Hur ser barnen på sin delaktighet gentemot muntlig kommunikation i klassrummet? 

Får de det utrymme som behövs? Hur ser de på bedömning?  

Med tanke på att undersökningen har fokus på ämnet svenska, skulle även forskning vad gäl

ler muntlig kommunikation i andra ämnen vara intressant för att se likheter och skillnader.  

Det hade också varit intressant att se hur arbete med muntlig kommunikation i lägre åldrar 

påverkar senare i skolan, som exempelvis högstadiet eller gymnasiet. Ytterligare ett område 

som varit intressant är hur lärare arbetar kring kommunikation med stumma elever, och/eller 

elever med grava tal-svårigheter.  
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Bilagor 

 
Bilaga 1. Informationsbrev 

Hej! 

Mitt namn är Therése Carlsson. Jag är student vid Karlstads Universitet där jag studerar till 

grundskolelärare Fk-3. Jag är nu inne på min sista termin där jag skriver ett examensarbete i 

muntlig kommunikation. Syftet med undersökningen är att få ökad förståelse och kunskap 

kring hur lärare arbetar kring detta i klassrummet. Det gäller undervisning, men också hur 

man säkerställer att eleverna nått kunskapsmålen i åk 3.  

Min fråga till dig som lärare är om du skulle vilja delta som informant genom enskild intervju, 

samt att jag observerar en undervisningslektion? Intervjun tar ca 30 minuter, observation sker 

under en ordinarie lektion.   

Jag garanterar att ni förblir anonyma, och att deltagande personer inte kommer att kunna 

identifieras. Vid tillåtelse kommer jag att spela in respektive intervju, dock endast anteckna 

vid observation. Det material som insamlas kommer enbart att användas för min egen 

forskning. Det är frivilligt att delta i min undersökning, och ni som deltagare kan när som 

helst avbryta denna utan att förklaring behöver ges.  

Vid examensarbetets slut kommer den skickas till Karlstads Universitet, och slutligen Diva 

portal där man kan läsa den vid intresse. Ni som informanter kan dock ta del av er bidragande 

del under arbetets gång om ni önskar.  

I bifogad fil finns de frågor jag kommer ställa under intervjun, där det kan uppkomma 

följdfrågor. I bifogad fil finns även de punkter jag anser observera enligt observationsschemat.  

Vid frågor och/eller svar om deltagande får ni gärna höra av er.   

  

Med vänlig hälsning, Therése Carlsson  

Mobilnummer: xxx-xxxxxxx  
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

 

• Hur gammal är du? 

• Hur länge har du arbetat som verksam lärare? 

• Vilken/vilka årskurser undervisar du i? 

• Hur många elever har du i årskursen? 

• Vad innebär muntlig kommunikation för dig? 

• Arbetar du aktivt med muntlig kommunikation i undervisningen? 

• Hur arbetar du med muntliga instruktioner i undervisningen? 

• Hur arbetar du med kunskapsmålet att ge muntliga instruktioner? 

• Hur arbetar du med kunskapsmålet att ta muntliga instruktioner? 

• Varför har du valt det sättet att arbeta på? 

• Hur säkerställer du att eleverna uppnått målen? 

• Finns det bedömningsstöd att luta sig mot? 

• Hur arbetar du/ni (skolan) med de elever som har svårt att uppnå målen vad gäller 

muntlig kommunikation? 

 

Bilaga 3. Observationsschema 

• Arbetar läraren med muntlig kommunikation? 

• Arbetar läraren aktivt med muntliga instruktioner?  

• Hur? 

• Vilken reaktion ger det hos eleverna? 

• Finns det någon problematik kring muntliga instruktioner i klassrummet? 

• Positivt/negativt. 

• Hur upplevs eleverna vad gäller muntlig kommunikation. 

• Kroppsspråk/ögonkontakt. 

• Finns bedömningsmatriser tillgängligt. 

• Kommer alla elever till tals? 

• Vilket sorts språk används? (skolspråk/vardagsspråk/annat) 

  

 


