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Abstract 

Kommunikation kan ske via tal, skrift eller kroppsspråk. Elever kommunicerar dagligen 

både hemma och i skolan. Syftet med studien är att undersöka vad som kan påverka 

elevers muntliga förmåga, där studien är avgränsad till kommunikativa förhållningssätt, 

arbetsmetoder och klassrumsmiljö. En annan avgränsning är att studien genomförs på 

endast en skola eftersom det är begränsat med tid och resurser. Studien grundas på en 

kvalitativ ansats och de verktyg som används är observationer i två klasser och 

intervjuer med två lärare. Det hermeneutiska paradigmet och det sociokulturella 

perspektivet är den teoretiska ramen för studien. Under observationerna framkommer 

det att dialogisk, interaktiv, icke- interaktiv och auktoritativ kommunikation genomsyrar 

klassrummen. Dessutom visar resultatet att den arbetsmetod som lärarna använder mest 

är grupparbeten och att mindre grupper är mest givande. Det som framkommer under 

intervjuerna är att lärarna anser att relationer och motivation är sammanvävda och 

påverkar varandra, vilket överensstämmer med den tidigare forskningen. 
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1 Inledning 

Erfarenheter utifrån våra praktikperioder gällande elevers kommunikation i skolan är att 

äldre elever på mellanstadiet har svårare än yngre elever att uttrycka sig muntligt. Vi 

kunde märka att elever i årskurs 4 har enklare för att uttrycka sig muntligt än elever i 

årskurs 6. Studier visar att elever redan på mellan- och högstadiet visar rädsla att tala 

inför andra. Redan i tioårsåldern blir elever medvetna om sina och andras prestationer 

och blir lätt påverkade av andras åsikter (Andersson 2013). Utifrån erfarenheterna 

väcktes nyfikenheten att studera vilka orsaker som kan påverka detta fenomen. Studiens 

syfte och forskningsfrågor skapades därefter.  

Språket, det skriftliga såväl som det muntliga, är väsentligt för vår kommunikation. Vad 

Lgr11 uttrycker om det svenska språket och den muntliga förmågan, är att alla elever 

ska få möjlighet genom undervisningen att utveckla det (Skolverket 2018: 257). Det 

som förmedlas kan ske genom olika kommunikativa förhållningssätt, vilket forskaren 

Ewa Bergh Nestlog beskriver i sin studie Muntlig kommunikation i alla ämnen (2018). 

De fyra olika typer av kommunikation som forskaren tar upp är dialogisk, auktoritativ, 

interaktiv och icke-interaktiv kommunikation. Dessa kan kombineras och skapa olika 

kommunikativa förhållningssätt. Fördelen med dessa kombinationer är att de ger elever 

möjlighet att utveckla sin kreativitet, sina kunskaper och tankar samtidigt som lärare ser 

vad elever kan och behöver utveckla (Bergh Nestlog 2018: 3-6). Begreppen har sitt 

ursprung i Mortimer & Scotts modell (2003: 33-40). Alla nämnda begrepp kommer att 

förklaras under rubriken Tidigare forskning.  

Förutom kommunikativa förhållningssätt kan klassrumsmiljön och lärares 

arbetsmetoder påverka elevers muntliga förmåga. Denna studie är avgränsad till att 

behandla relationer och motivation, eftersom begreppet klassrumsmiljö är brett. Goda 

relationer och motivation kan påverka elevers muntliga förmåga. Om inte glöden finns 

hos elever att lära sig mer eller om mobbning existerar i klassrummet kan troligtvis 

elevers muntliga förmåga stanna på samma nivå och inte utvecklas. Därför behöver 

lärare och elever en öppen och dialogisk kommunikation. Med arbetsmetoder menas 

olika sätt som läraren tillämpar i klassrummet för att hjälpa elever i deras utveckling. 

Om lärare inte har olika metoder för olika elever utvecklas troligtvis inte alla lika 
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mycket. Begreppen klassrumsmiljö och arbetsmetoder kommer att utvecklas senare i 

arbetet.  

Avslutningsvis vill vi genom studien undersöka hur olika faktorer såsom 

kommunikativa förhållningssätt, arbetsmetoder och klassrumsmiljön med utgångspunkt 

i relationer och motivation kan påverka elevers muntliga förmåga. Förhoppningsvis kan 

resultatet ytterligare utveckla den tidigare forskningen. Med hjälp av studien kan 

verksamma lärare ta till sig resultatet och i sin tur hjälpa elever att utveckla deras 

muntliga förmåga. 

1.1  Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur kommunikativa förhållningssätt, lärares 

arbetsmetoder och klassrumsmiljön i relation till det svenska språket kan påverka 

elevers muntliga förmåga. Utifrån syftet har vi formulerat följande forskningsfrågor: 

1.    Vilka kommunikativa förhållningssätt och arbetsmetoder kan påverka elevers 

muntliga förmåga och på vilket sätt? 

2.    Vilken påverkan kan klassrumsmiljön ha på elevers muntliga förmåga, gällande 

relationer och motivation? 

3.    Vilka fördelar och nackdelar kan det finnas att arbeta med muntlighet? 

 

2 Bakgrund 

Denna del behandlar en teoretisk ram och tidigare forskning. I den teoretiska ramen är 

hermeneutiken och det sociokulturella perspektivet utgångspunkten för studien. Den 

tidigare forskningen redogör för hur lärares kommunikativa förhållningssätt, 

arbetsmetoder och klassrumsmiljön kan påverka utvecklingen av den muntliga 

förmågan. Begreppet klassrumsmiljö är brett och därför har vi valt att avgränsa studien 

till att behandla de aspekter av klassrumsmiljön som rör relationer och motivation. 

Dessa begrepp kommer att tas upp i delen Tidigare forskning under rubriken 2.2.3 

Klassrumsmiljö. 
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2.1 Teoretisk ram 

Studien vilar bland annat på ett hermeneutiskt paradigm, vilket betyder att 

texttolkningen är utgångspunkten. Olika forskare har olika tolkningar beroende på 

vilken förförståelse de har. Forskarna Allwood & Erikson utgår från en hermeneutisk 

spiral, vilket kortfattat innebär att forskarens förförståelse kombineras med den nya 

kunskapen, vilket leder till en ny förståelse (2017: 109, 115, 119). Det som tolkas 

behöver sättas i samband med helheten. Helheten består i sin tur av flera olika delar. 

Dessa delar och helheten är beroende av varandra och kan inte förstås enskilt (Alvesson 

& Sköldberg 2017: 134). Forskarna påpekar även att hermeneutiken innebär att forskare 

bör sätta sig in i skrivarens eller talarens position, för att kunna skapa en tydligare 

förståelse av innehållet (2017: 136). För att kunna förstå hur elevers muntliga förmåga 

kan utvecklas kan både kommunikation, arbetsmetoder och klassrumsmiljön 

undersökas, där det används både teoretiska och praktiska moment som i sin tur tolkas 

av forskare. Det teoretiska utgörs av den tidigare forskningen och det praktiska är 

observationer och intervjuer.  

Studien baseras även på ett sociokulturellt perspektiv, vilket ursprungligen utvecklades 

av den ryska teoretikern Lev Semenovich Vygotskij. Perspektivet handlar bland annat 

om språk och kommunikation, vilket är centralt i denna studie (Säljö 2014a: 297-301). 

Inom det sociokulturella perspektivet är dessa två begrepp avgörande för lärande och 

utveckling, vilka sker i ett samspel med andra individer (2014a: 307). Språket är 

människans viktigaste redskap och genom ett aktivt samspel med andra utbyter 

individen sina idéer och tankar och på det sättet utvecklas både språket och olika 

förmågor, bland annat den muntliga förmågan (Säljö 2014b: 115). Forskaren Caroline 

Liberg anser att barn utvecklas bäst i gemenskap med sina jämnåriga, där de aktivt 

deltar i gemensamma aktiviteter, stöttar och lyfter varandra i deras lärande och 

utveckling (2003: 96). Hon påpekar att vuxna är lika viktiga i barnens utveckling som 

deras vänner (Liberg 2003: 98). 

Skolan har en viktig roll i utvecklingen av den muntliga förmågan. Skolan, som den 

största arenan för lärande och socialisation, ska ge eleverna verktyg som behövs för att 

kunna kommunicera och samspela med andra (Skolverket 2018: 7). Därför är det av stor 

vikt att lärare besitter goda kunskaper och verktyg för att kunna lyfta elever. Genom ett 
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aktivt deltagande med varandra, utvecklar elever sitt språk och sitt tänkande, vilka är 

tätt sammanvävda (Vygotskij 2001: 9, 11). 

Elever lär sig bäst med och av varandra men de behöver en förebild, en ledare som kan 

mer än de själva. Ett begrepp som Vygotskij anser vara viktigt för inlärning och 

utveckling är den proximala utvecklingszonen (Säljö 2014b: 120). Skillnaden mellan 

vad en elev klarar av att göra själv och vad den kan lära sig med någon annans hjälp, är 

definitionen av begreppet. Vygotskij menar att elever utvecklas med hjälp av vuxna och 

mer erfarna elever. Meningen är att en elev utifrån egna förkunskaper och under mer 

erfarna individers vägledning försöker lösa ett problem eller en uppgift på egen hand.  

Att skapa goda relationer i klassrummet både elever emellan och mellan lärare och 

elever är en förutsättning för att utveckla kunskaper och den muntliga förmågan. 

Läraren ska ständigt arbeta med att utmana elevernas tänkande och att inbjuda elever till 

dialog, där de får möjlighet att utveckla både den muntliga och den sociala förmågan 

samt utvidga sina kunskaper. Genom en öppen, stödjande och ömsesidig dialog kan 

lärare se vilka förmågor elever har utvecklat och vilka förmågor som behöver utvecklas. 

Därför anser många forskare, bland annat Vygotskij, att utvecklingen alltid sker i en 

social interaktion, där språket är det viktigaste redskapet för kommunikation. Det är just 

då det sker förändringar i barnens tänkande och beteende (Vygotskij 2001: 38, 39). 

2.2 Tidigare forskning 

Studier visar att olika faktorer påverkar utvecklingen av elevers muntliga förmåga. 

Rubriken Tidigare forskning är uppdelad i tre underrubriker: kommunikativa 

förhållningssätt, arbetsmetoder och klassrumsmiljön. Som redan nämnts, är begreppet 

klassrumsmiljö relativt brett men i denna studie ligger fokus på relationer och 

motivation. 

2.2.1 Kommunikativa förhållningssätt 

Människor kommunicerar på olika sätt och i olika miljöer såsom i fysiska, sociala och 

kulturella miljöer (Jensen 2012: 13). Kommunikation kan ske via kroppen, skriftligt 

eller muntligt (2012: 14). I klassrummet sker kommunikation dagligen, oftast i par men 

även i större grupper, där deltagarna har olika roller. Lärare framstår som 

kunskapsförmedlare och ledare i klassrummet. Ibland kan vissa lärare medvetet eller 

omedvetet utöva sin makt. Elever framstår som lyssnare, där de på olika sätt kan 
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uttrycka sitt nöje eller missnöje med undervisningen (2012: 15). Kommunikation i 

grupp är något som vissa lärare föredrar. Olika faktorer som har stor betydelse för 

gruppkommunikationen är bland annat gruppens storlek, diskussionstid, 

sammansättning, inställning till samarbete och elevernas beroende av varandra (Jensen 

2012: 113, 114). 

Ewa Bergh Nestlog utgår från Mortimer & Scotts modell (2003: 33-40) i sin studie där 

hon beskriver fyra typer av kommunikation: dialogisk, auktoritativ, interaktiv och icke- 

interaktiv. För att kommunikationen i klassrummet ska fungera behövs det en dialogisk 

interaktion mellan lärare och elever där olika perspektiv genomsyrar kommunikationen. 

I klassrummen förekommer det oftast en icke- interaktiv kommunikation där lärare har 

ordet med syfte att inleda lektionen eller informera eleverna om något. Under tiden 

läraren pratar lyssnar eleverna. Samtidigt kan en interaktiv kommunikation genomsyra 

lektionen vilket inte innefattar att enbart läraren har ordet utan att eleverna också får 

möjlighet att uttrycka sina åsikter och föra diskussioner med varandra. Det kan vara 

gynsammt för lärandet och utvecklingen med en auktoritativ kommunikation där läraren 

ger ordet till en specifik elev, medan alla andra lyssnar. I detta fall betyder det att just 

denna elev har auktoritet och bestämer hur samatlet ska bli. Dessa kommunikationssätt 

kan kombineras på olika sätt av läraren för att nå bästa möjliga skolresultat. Med det 

menas att läraren använder olika metoder och material i sin undervisning, samtidigt som 

hen uppmuntrar eleverna till kreativt tänkande eller samarbete (Bergh Nestlog 2018: 3-

6).  

När kommunikationen anses vara öppen, där alla elever kan bli hörda kommer elevernas 

argument och åsikter enklare fram. När kommunikationen inte är speciellt styrd av 

läraren kan en utveckling ske då alla deltagares idéer, tankar och åsikter framkommer 

och accepteras. Detta beskriver interaktiv och dialogisk kommunikation. Däremot när 

läraren själv har ordet med syfte att bland annat sammanfatta de idéer eller förslag som 

alla i klassrummet har kommit fram till kallas för icke- interaktiv och dialogisk 

kommunikation. Den mest gynsamma kommunikationen är om läraren och eleverna för 

en dialogisk interaktion där de är lika engagerade och ställer frågor till varandra med 

syfte att få mer kunskaper. Denna typ av kommunikation är en interaktiv och 

auktoritativ kommunikation. Om undervisningen genomsyras av en ensidig 

kommunikation där läraren utgår från ett perspektiv och inte bjuder in eleverna i 

diskussionen sker en icke-interaktiv och auktoritativ kommunikation (Bergh Nestlog 
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2018: 5, 6, Mortimer & Scott 2003: 33-40). Dessa kommunikativa förhållningssätt 

uttrycks i en tabell, vilket visas nedanför. 

 

Figur 1: Fyra kommunikativa förhållningssätt (Mortimer & Scott, 2003: 35). 

2.2.2 Arbetsmetoder 

Elever ska få de bästa förutsättningar för att lyckas i skolan eftersom de har rätt till det. 

Därför behövs kompetenta lärare som visar engagemang, tillit och ledarskapsförmåga 

(Håkansson & Sundberg 2012: 86). Forskarna Håkansson & Sundberg har gjort en 

empirisk studie på begäran av Skolinspektionen med syftet att hitta faktorer som kan 

förbättra undervisningen och elevernas skolresultat. Studien behandlar såväl ett 

nationellt som ett internationellt material (2012: 11, 12). Forskarna tar upp begreppet 

multidimensionellt perspektiv (2012: 55). Med begreppet menas att det som är mest 

fruktbart för elevernas lärande och utveckling är först och främst goda relationer mellan 

elever och lärare men även elever emellan. Dessutom påpekar forskarna att lärare bör 

vara flexibla och kreativa i sin undervisning och bedömning. Lärare bör alltid utgå från 

elevernas behov och utifrån det planera sina lektioner som stimulerar eleverna på olika 

sätt (Håkansson & Sundberg 2012: 76, 77). 

2.2.3 Klassrumsmiljö 

Klassrumsmiljön är ett begrepp som är relativt brett. Begreppet handlar dels om den 

fysiska miljön, som också den är viktig för lärandet men som inte diskuteras här, dels 

om relationer och motivation. Det är de två senare begreppen som är centrala för den 

här studien. En god klassrumsmiljö är en viktig faktor som påverkar elevers lärande och 

utveckling. Forskaren Håkan Jenner anser att lärare bär huvudansvaret i mötet med sina 

elever, vilket betyder att hen bör bygga goda relationer redan vid första mötet (2004: 

23). Att visa ett professionellt och etiskt förhållningssätt, det vill säga att inte utnyttja 
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sin maktposition, är ett krav för relationsskapande (2004: 28, 29). Istället ska hen visa 

respekt, tillit och förmågan att reflektera över sina egna handlingar och principer (2004: 

30, 31). 

Cecilia Olsson Jers påpekar i sin avhandling att många elever känner oro för att tala 

inför andra eftersom det finns en rädsla att misslyckas (2010: 165, 166). Forskaren 

påpekar att både trivsel och en tilltalande klassrumsmiljö är avgörande för att elever ska 

kunna utveckla sin muntliga förmåga, speciellt om vissa elever har talängslan. Hon 

menar att det goda klimatet som råder i klassrummet är inte ett botemedel mot ängslan 

men att det definitivt underlättar (ibid). 

Motivation är enligt forskaren Jenner ett begrepp vilket många kopplar till viljan, att 

orka eller att inte orka, att ha lust eller att inte ha lust att lära sig nya kunskaper. 

Dessutom kopplar Jenner motivation till bemötande (2004: 18). Forskaren påpekar att 

det kan förekomma olika tolkningar mellan lärare och elever av det som görs och sägs, 

vilket i sin tur kan påverka samarbetet. Ett vanligt exempel kan vara att en elev önskar 

ett annorlunda lektionsupplägg men visar det inte tydligt och gör istället något annat. 

Läraren uppfattar i sin tur att eleven vägrar att arbeta. Å andra sidan kan en annan lärare 

tolka samma situation på ett annat sätt, där hen tycker att eleven är rädd att misslyckas 

och istället försöker att hitta en annan lösning på problemet (2004: 19). Vidare menar 

Jenner att ”elevernas/klienternas motivation är en avspegling av pedagogens 

motivation” (2004: 85) och att nyckeln till framgång är ”att se eleven eller klienten som 

en människa att möta och inte som en sak att åtgärda […]” (2004: 87). Med det menas 

att lärare bör ha höga förväntningar på sina elever och att sätta upp mål som är lätta att 

uppnå men samtidigt utmanande. Elever bör inte känna sig misslyckade om de inte 

klarar av vissa uppgifter. Vid misslyckanden visar elever ofta passivitet och aggression i 

syfte att skydda sig (Jenner 2004: 44, 45, 60, 85, 109). 

 

3 Metod 

I denna del kommer urvalet att presenteras. Därefter redogörs vilka insamlingsmetoder 

som studien baseras på. I analysmetoden kommenterar vi kortfattat vilken analys som 

valts. Under rubriken metodkritik redovisas fördelar och nackdelar gällande metoderna 

och verktygen som används. 
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3.1 Urval 

Studien har en kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen bidrar till en djupare förståelse 

av det som undersöks (Denscombe 2018: 23). Studien baseras även på ett målstyrt 

urval, där informanterna inte är slumpmässigt utvalda. Som forskaren Bryman påpekar, 

väljs informanterna ut för att de är relevanta för studiens forskningsfrågor (2016: 496). 

Nackdelen med urvalet är att generaliseringen är minimal (ibid). I denna studie 

genomförs observationer i två klasser i årskurs 6 på en mellanstadieskola i en stad. En 

stad väljs ut eftersom vi har begränsat med tid och resurser. Beslutet att observera två 

klasser i årskurs 6 baseras på möjligheten att få större trovärdighet än om endast en 

klass skulle ha observerats. 

Nästa steg har varit att genomföra två intervjuer med två legitimerade lärare som 

undervisar bland annat i ämnet svenska i dessa klasser. Syftet med intervjuerna är att få 

en djupare förståelse av hur lärarna arbetar för att stödja utvecklingen av elevers 

muntliga förmåga i den vardagliga undervisningen. 

3.2 Insamlingsmetod 

Eftersom studien baseras på en kvalitativ ansats är det lämpligast att använda 

observationer och semistrukturerade intervjuer som verktyg. Semistrukturerade 

intervjuer innebär att följdfrågor kan ställas för att öppna upp kommunikationen 

(Denscombe 2018: 269). Observationerna sker i ett klassrum med både elever och 

lärare, där det observeras samtidigt som det antecknas. Det som ska observeras är vilka 

arbetsmetoder som används i klassrummet och om undervisningen baseras på olika 

kommunikativa förhållningssätt. I intervjuerna är det tänkt att diskutera lärarnas 

arbetsmetoder, syn på muntlighet i klassrummet och relationer och motivation. Innan 

intervjuerna genomförs kommer en pilotundersökning att göras med hjälp av en 

lärarstudent som får intervjufrågorna via mail. Syftet är att granska om de förberedda 

frågorna är tydliga och icke ledande (Bryman 2016: 332). 

3.3 Genomförande 

Studien följer de fyra etiska forskningskraven. De är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informanterna ska 

informeras om studiens syfte, rättigheter och deras roll innan undersökningen startar. 

Vidare måste ett samtycke från informanterna erhållas. Tredje kravet som ska uppfyllas 
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handlar om att alla inblandade parter ska skriva under ett kontrakt om tystnadsplikt för 

att skydda individernas identitet. Sista kravet handlar om att skydda informanternas 

personliga uppgifter, att dessa inte ska användas i andra sammanhang (Vetenskapsrådet 

2011: 7, 9, 12, 14). 

Under observationerna iakttogs hur muntlig kommunikation syntes och vilka 

arbetsmetoder lärarna använde. Innan observationerna och intervjuerna gjordes 

tillfrågades två lärare på samma skola om att ställa upp i vår studie, som båda 

accepterade. Ett informationsblad om samtycke och konfidentialitet delgavs vid första 

observationstillfället. Enligt rektorn krävdes inte något samtycke från vårdnadshavare 

eftersom eleverna inte intervjuades utan enbart observerades. Observationerna och 

intervjuerna genomfördes samma vecka. Det planerades att respektive lärare håller i 

varsin lektion i svenska vilket följdes upp med en intervju. Till intervjuerna förberedes 

öppna frågor, enligt en så kallad semistrukturerad intervjumetod, där det finns utrymme 

för följdfrågor för att få djupare förståelse av vad som sägs. Det planerades att 

intervjuerna skulle ljudinspelas eftersom det ger en tillförlitlig grund för analys. Efter 

genomförandet av observationerna och intervjuerna jämfördes de och sammanställdes.  

3.4 Analysmetod 

Studien vilar på en kvalitativ ansats där forskarna bör använda ett öppet sinne, vara 

opartiska i sitt arbete samt visa objektivitet så mycket som möjligt för att arbetet ska 

vara trovärdigt och tillförlitligt (Denscombe 2018: 420-425). Utgångspunkten är 

informanternas erfarenheter och upplevelser vilket forskare tolkar. Vi försöker besvara 

forskningsfrågorna med hjälp av observationer och intervjuer. Observationerna 

genomförs i två klasser, där två lärare undervisar i varsin klass vid två olika tillfällen. 

Syftet med observationerna är att besvara den första och andra forskningsfrågan, det vill 

säga, att iaktta vilka kommunikativa förhållningssätt och arbetsmetoder som 

genomsyrar lektionerna samt hur klassrumsklimatet är. Alla tre forskningsfrågor kan 

troligtvis besvaras med hjälp av semistrukturerade intervjuer, med förberedda frågor. 

Dessa intervjuer ljudinspelas och svaren skrivs sedan ned för att underlätta analysen, 

men de nedskrivna svaren presenteras inte i arbetet. Utifrån den tidigare forskningen 

och insamlade datan görs en analys. Datan analyseras utifrån så kallad grundad teori. 

Denna typ av analys kännetecknas av intervjuutskrifter med detaljerad granskning 

(Denscombe 2018: 404).  



  
 

10 

3.5 Metodkritik 

De verktyg som används i studien är observationer och intervjuer. Genom observationer 

kan det möjligtvis iakttas om klassrumsmiljön, kommunikativa förhållningssätt och 

arbetsmetoder bidrar till utvecklingen av elevers muntliga förmåga, vilket är en fördel 

med detta verktyg. Observationerna besvarar delvis den första och den andra 

forskningsfrågan. Semistrukturerade intervjuer används eftersom de ger en djupare 

förståelse för om hur lärarna arbetar med muntlighet i klassrummet. Dessutom ger 

denna typ av intervju en möjlighet att ställa följdfrågor. Detta verktyg kan bidra till att 

alla tre forskningsfrågor kan besvaras. Intervjuerna kommer att spelas in. En fördel med 

detta är att studiens forskare kan gå tillbaka och lyssna för att inte missa viktig 

information. En annan fördel är att allt fokus läggs på samtalet då inga anteckningar 

behövs. Nackdelar med ljudinspelning kan vara att informanterna känner sig obekväma 

och att tekniken kan sluta fungera (Denscombe 2018: 284, 285).  

Forskarna ska delvis ha ett kritiskt förhållningssätt till den insamlade datan och 

resultatet, det vill säga att inte dra generella slutsatser eftersom informanterna är 

medvetna om studiens syfte. Lärarna kan då planera varsin lektion utifrån syftet för att 

ge forskarna mer material att analysera. Det kan vara en fördel, men samtidigt kan det 

leda till att resultatet påverkas och blir mindre trovärdigt. När det gäller intervjuerna och 

deras trovärdighet, delges inte intervjufrågorna i förväg till lärarna utan vi vill ha 

spontana svar.  

Studien genomförs på endast en skola eftersom det är begränsat med resurser och tid. 

Dessutom är studien avgränsad till endast två klasser och två lärare av samma orsaker 

som ovan nämns. Två lärare med liknande kompetens, till exempel lärarlegitimation och 

antal år i yrket, har valts ut för att kunna jämföra hur likt eller olikt lärarna arbetar med 

muntlighet. Eftersom det handlar om ett fåtal informanter går det inte att dra en generell 

slutsats, att alla lärare arbetar på samma sätt. Enligt Bryman är det svårt att generalisera 

när man utgår från en kvalitativ ansats eftersom forskaren brukar ha tendens att bli 

subjektiv och kan påverka resultatet. Detta är relativt vanligt eftersom kvalitativa studier 

är småskaliga, det vill säga omfattar ett litet antal informanter och ett litet område 

(Bryman 2016: 484, 485). Dock är fördelen med den kvalitativa ansatsen att forskarna 

kan få en djupare förståelse av det som studeras och att det finns mer än en tolkning och 

förklaring, beroende på forskarnas förkunskaper (Denscombe 2018: 427).   
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Lektionerna som observeras planeras enbart av lärarna för att inte studiens trovärdighet 

ska påverkas. I informationsbladet om samtycke (se bilaga A) berörs vad studien 

kommer att undersöka, vilket ger lärarna och eleverna trygghet. En pilotundersökning 

har genomförts med hjälp av en lärarstudent innan observationerna och intervjuerna 

genomfördes. Syftet med pilotundersökningen är att den kan synliggöra om 

intervjufrågorna är ledande och svårt eller obegripligt formulerade. I sådana fall har 

forskaren en möjlighet att ändra frågorna (Bryman 2016: 332). Avslutningsvis anser vi 

att studien kan bli pålitlig eftersom det finns tillgång till insamlad data, om någon vill 

undersöka och bedöma arbetet (Bryman 2016: 458). Samtidigt hoppas vi att studien kan 

bli använbar för oss och andra verksama lärare. 

 

4 Resultat och analys 

I denna del redovisas resultatet och en analys av observationerna och intervjuerna. 

Resultatet består av fyra underrubriker: kommunikativa förhållningssätt, arbetsmetoder, 

klassrumsmiljö samt en sammanfattning av resultatet och analysen. Målet med resultatet 

och analysen är att de leder fram till att forskningsfrågorna besvaras. 

4.1 Kommunikativa förhållningssätt 

Det som framkommer tydligt under observationerna och intervjuerna är att lärare A och 

lärare B lägger stort fokus på muntlighet. Enligt lärarna är det viktigt att kontinuerligt 

arbeta med muntlighet. Att arbeta med muntlighet uttrycker lärare A att ”det är 

jätteviktigt av olika anledningar, dels är det viktigt om man tänker den världen våra 

elever ska ut till så måste de kunna uttrycka sig. De måste lyssna på andra, de måste 

våga prata […]”. Hen anser att språk och muntlighet utvecklas i fler ämnen än svenska, 

vilket hen kopplar direkt till Lgr11 och kunskapskraven. Även lärare B påpekar samma 

sak. 

Lärarna föredrar ofta att kombinera svenska med exempelvis samhällsorienterade eller 

naturorienterande ämnen. De anser att eleverna får fler möjligheter att diskutera med 

varandra och på det sättet utvecklar de sin muntliga förmåga. Det ger lärarna 

möjligheten att utifrån elevernas tankar, idéer och resonemang se vilka förmågor och 

kunskaper eleverna besitter och vad som behöver utvecklas mer. De tycker att lärare i 
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ämnet svenska bör anpassa arbetsområdet till eleverna för att de ska kunna relatera till 

och enklare kunna diskutera arbetsområdet, vilket i sin tur leder till utvecklingen av 

elevers muntliga förmåga. Dessutom uttrycker lärarna att fördelen med att arbeta med 

muntlighet är att den genomsyrar alla ämnen, vilket gör att eleverna utvecklar förmågan 

att tala men även att lyssna på varandra.  

Under observationerna framkommer det att lärare A och lärare B tar ledarrollen och 

visar auktoritet i början av respektive lektion. Respektive lärare inleder sin lektion med 

att presentera dagens innehåll medan eleverna lyssnar, vilket visar på en icke- interaktiv 

kommunikation. Vissa elever räcker upp handen för att ställa frågor. Läraren ger ordet 

först till en specifik elev, det vill säga att läraren ger auktoritet till eleven. Det tyder på 

en auktoritativ kommunikation. Sedan bjuder lärarna in eleverna i ett samtal där de låter 

alla elever komma till tals, även de elever som inte räcker upp handen, vilket tydligt 

visar på en interaktiv och dialogisk kommunikation. Under intervjun förklarar lärare A 

att hen varje måndagsmorgon försöker att bjuda in alla elever i en dialog, där hen ställer 

en konkret fråga till dem, även de tysta, för att få dessa elever aktiva i samtalet. Även 

lärare B visar detta på sin lektion, att hen ställer konkreta frågor till de elever som inte 

räcker upp handen, just för att få dem inkluderade i diskussionen. I intervjuerna säger 

lärarna att en trygg miljö och goda relationer bidrar till att de tysta eleverna också vågar 

uttrycka sig muntligt.   

Det kommunikativa förhållningssättet som mest genomsyrar lektionerna utifrån 

observationerna är att både lärare A och lärare B har en interaktiv och dialogisk 

kommunikation, där de inleder samtal och låter eleverna ställa frågor och uttrycka sina 

synpunkter. Dessutom kommunicerar lärarna mycket via kroppen och muntligt men 

betydligt mindre skriftligt. Något som även är synligt i båda observationerna är att 

lärarna använder ”räcka upp handen” -metoden. Detta diskuteras i intervjuerna, där 

lärare A och lärare B förklarar vikten av att använda denna metod. Syftet med metoden 

är att få lugn och ro i klassrummen och att lärarna enklare ska kunna fördela ordet till 

flera elever. 

4.2 Arbetsmetoder 

Under observation i klass A presenterar läraren lektionens upplägg, vad som ska göras 

och hur. Den arbetsmetod som lärare A använder sig av är EPA- modellen, vilket 

betyder att eleverna först arbetar individuellt. Sedan diskuterar eleverna frågan i par och 
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i slutet förs en helklassdiskussion. Lektionens upplägg utifrån EPA- modellen är att 

eleverna arbetar själva i fem minuter. Efter det delas klassen upp i fyra grupper med 

cirka fyra elever i varje grupp. I dessa grupper diskuterar de med varandra och utbyter 

idéer och tankar. Läraren går runt och observerar eleverna. I slutet av lektionen 

sammanfattar läraren arbetsområdet muntligt. Även läraren B inleder sin lektion med 

liknande lektionsupplägg, där hen bjuder in alla elever i en diskussion. Efter 

diskussionen tilldelar lärare B en uppgift där eleverna arbetar i mindre grupper, med att 

diskutera frågor. Därefter tas elevernas tankar och åsikter upp i helklass. 

I intervjuerna framkommer det att lärarna ofta arbetar med grupparbeten. Lärare A 

påpekar att EPA, grupparbete och helklassdiskussioner är gynnsamma men att EPA- 

modellen fungerar bäst i hens klass. Det viktigaste enligt lärare A är att lektioner är 

tydliga, annars fungerar de inte. Hen uttrycker att hens klass är muntligt starka, både i 

samtal och när de ska redovisa men att de är svagare på att skriva texter. Detta är, enligt 

lärare A en nackdel när det gäller att arbeta mer med muntlighet. Dock trivs eleverna 

mest med att redovisa och diskutera i mindre grupper. 

Lärare B säger i intervjun att grupparbeten med lagom stora grupper, det vill säga med 

3-4 elever, är en bra metod för att kunna se elevers muntliga förmåga. I intervjun 

gällande muntliga framträdanden uttrycker lärare B att hen vill anpassa metoden efter 

eleverna, att de inte är tvingade att redovisa själva om de inte vill utan de får redovisa 

med flera klasskamrater. Det viktigaste är, enligt läraren att eleverna är bekväma med 

metoden för att sedan kunna prestera. En annan anledning till varför lärare B föredrar att 

dela upp eleverna i mindre grupper är för att förebygga elevers känsla av att misslyckas, 

vilket oftast orsakas av nervositet eller rädslan att bli utskrattad inför en större grupp. 

Detta är en nackdel när det kommer till att arbeta med muntlighet. Lärare A säger att 

hens elever uttrycker att de inte tycker om att stå och tala inför klassen men att hens 

uppfattning skiljer sig från elevernas uppfattning. Hen anser att eleverna är duktiga på 

att diskutera med varandra och vågar uttrycka sina åsikter. Eftersom enbart lärarens 

perspektiv visas i denna intervju och inte elevernas perspektiv, bör forskarna ha ett 

kritiskt förhållningssätt. En annan nackdel med att arbeta med muntlighet, enligt lärare 

B, är att det är svårare att bedöma eleverna enskilt och att det tar längre tid. Andra 

nackdelar nämns inte av lärarna.  
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4.3 Klassrumsmiljö 

Under observationerna finns det en tillåtande klassrumsmiljö i klassrummen där lärarna 

visar ett tydligt ledarskap och auktoritet men för ändå en dialogisk kommunikation med 

eleverna. I början av lektionerna har lärarna ordet, som sedan tillåter eleverna att 

komma till tals. Däremot använder lärarna tillsägelser vid många tillfällen för att få lugn 

och ro i klassrummet eftersom eleverna är relativt pratsamma, vilket fungerar för 

stunden men som eleverna snabbt glömmer bort och därför behöver läraren upprepa det. 

Trots många tillsägelser anser vi utifrån observationerna att lärarna har bra relationer 

med eleverna. Det märks tydligt genom deras interaktion och bemötande. Däremot 

märks det att relationerna mellan eleverna varierar. Vid några tillfällen uttrycker vissa 

elever sig fel som några andra elever uppmärksammar och skrattar åt. Lärarna reagerar 

på detta genom att ge en blick eller muntlig tillsägelse. 

I intervjuerna med lärarna framgår det att de dagligen arbetar med relationer. Lärarna 

anser att goda relationer bidrar till trygghet och gemenskap i klassrummet. Deras 

erfarenheter överensstämmer med det teoretiska materialet vilket vi har tagit del av och 

vilket vi kommer att diskutera mer om i diskussionsdelen. Lärare A och Lärare B tar 

upp olika sätt att skapa och upprätthålla goda relationer. De gör det genom eget 

engagemang, att lära känna sina elever och deras intressen, att samtala med dem 

dagligen i olika sammanhang, samt att använda sig av lärsamtal. Med lärsamtal menas 

att ha ett enskilt samtal mellan elev och mentor just för att stärka relationen mellan 

varandra. Dessutom menar lärarna att det är viktigt att lyssna på eleverna och att ta till 

sig deras synpunkter.  

Både lärare A och lärare B påpekar i intervjuerna att goda relationer är det viktigaste för 

utveckling och trivsel och att relationerna i klassrummet absolut påverkar elevernas 

motivation, det vill säga att de är sammanvävda. Lärarna tar upp olika sätt som de 

använder för att upprätthålla goda relationer. Lärare B tar upp begreppet 

värdegrundsarbete. Med det menar hen att både lärarna och eleverna dagligen arbetar 

med det. Läraren A uttrycker att hen och hens klass ”gör lite utöver det vanliga”. 

Läraren A menar att hen och eleverna planerar gemensamma utflykter, där de umgås 

med varandra. De skriver ibland en insändare eller en artikel tillsammans som skickas 

till en tidning. På det sättet skapar de goda relationer och stärker gemenskapen i 
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klassrummet. Någonting båda lärarna påpekar är att det är svårt att få alla elever att 

uttrycka sig muntligt men att de strävar efter det.  

När det gäller elevers motivation blir läraren A i intervjun fundersam en kort stund och 

förklarar sedan att hen motiverar eleverna på olika sätt, beroende på vilken elev det 

handlar om. Därför är det viktigt, enligt hen, att först och främst skapa en god relation 

till alla elever, att lära känna dem, deras intresse och deras bekymmer. Hen menar att 

om elever inte är motiverade och inte villiga att samarbeta, finns det oftast något som 

stör dem, exempelvis försämrade hem- eller kompisförhållanden. Dessutom poängterar 

hen att ”det är få elever som är lata, de finns men det är något som stör dem eller så är 

det en mognadsnivå som de inte har nått till”. Hen påpekar att lärande och utveckling 

sker när elever mår bra och att det är det som påverkar motivationen som mest. 

Dessutom menar lärare A att tydliga instruktioner, en varierad undervisning samt 

förtydligande av vad som förväntas av eleverna är faktorer som också påverkar 

motivationen. 

Lärare B anser också att motivationen påverkas av goda relationer, eftersom eleverna 

påverkar varandra hela tiden, både på gott och ont. Hen uttrycker att speciellt ämnet 

svenska kan påverka elevers motivation genom att lärare väljer ut lämpliga teman i 

relation till diskussioner. Syftet är, enligt läraren, att eleverna enklare ska kunna relatera 

till diskussionsämnet. Hen påpekar även att det är viktigt att lyssna på elever och hitta 

vad som fungerar för varje enskild elev, vilket inte alltid är enkelt. 

4.4 Sammanfattning av resultat och analys 

Vår utgångspunkt i denna studie är hermeneutiken och dess syn på helheten av det som 

undersöks samt kravet på forskarens föreförståelse. De arbetsmetoderna som valdes för 

att skapa förståelse för vilka faktorer som påverkar utvecklingen av elevers muntliga 

förmåga var observationer och intervjuer. Tillsammans med den tidigare forskningen  

får vi förståelse av helheten (Alvesson & Sköldberg 2017: 134, 136, Allwood & Erikson 

2017: 115, 119). 

Utifrån observationerna och intervjuerna framgår det tydligt att den kommunikation 

som syns i klassrummen är öppen och dialogisk, med andra ord att den interaktiva 

kommunikationen är den kommunikation som mest genomsyrar lektionerna. Detta är en 

tydlig koppling till det sociokulturella perspektivet, som går ut på att människan 
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utvecklas i en interaktion med andra (Säljö 2014a: 301). Lärarna visar bra ledarskap, 

engagemang och respekt gentemot sina elever. Båda lärarna utgår från EPA-modellen, 

grupparbeten och helklassdiskussioner och anser att dessa metoder är gynnsamma, 

främst för utveckling av elevernas muntliga förmåga. Gällande klassrumsmiljön påpekar 

lärarna att relationer är den viktigaste faktorn som påverkar elevernas lärande och 

utveckling. Lärarna arbetar ständigt för att upprätthålla goda relationer på olika sätt, till 

exempel genom att samtala regelbundet, lyssna på eleverna, föra diskussioner i relation 

till skolämnena men även elevers intressen utanför skolan. Det som lärare A och lärare 

B tycker är att relation och motivation är sammanvävda och beroende av varandra. 

 

5 Diskussion 

Diskussionen baseras på resultatet och analysen. Med hjälp av den tidigare forskningen, 

observationer, intervjuer samt annan relevant litteratur, förs en diskussion om hur 

kommunikativa förhållningssätt, arbetsmetoder och klassrumsmiljön påverkar 

elevers  muntliga förmåga. 

5.1 Kommunikativa förhållningssätt 

Människor kommunicerar dagligen med varandra i olika sammanhang och kontexter. 

Lärare och elever gör likadant, fast i skolan. Forskaren Jensen hävdar att 

kommunikation kan ske i en fysisk, social och kulturell miljö (2012: 13). Genom 

kommunikation uttrycker vi våra tankar, känslor och idéer, där språket är det viktigaste 

verktyget (Nilsson & Waldemarson 2016: 30). Språket anses enligt forskarna vara 

medfött och något som utvecklas med tiden (2016: 31). I skolans värld är 

kommunikation ett redskap som används för att utveckla bland annat elevers muntliga 

förmåga. Läraren A och lärare B arbetar dagligen i alla ämnen med att hjälpa sina elever 

att utveckla bland annat den muntliga förmågan. De anser att detta arbete är nödvändigt, 

dels för att förbereda eleverna för arbetslivet, dels för att lärarna måste följa direktiv 

från läroplanen och kunskapskraven. 

Gruppkommunikation anses vara gynnsam för elever eftersom de utvecklas bäst när de 

samtalar med varandra (Jensen 2012: 113). Som vi innan nämnt finns det flera faktorer 

som påverkar gruppkommunikation (2012: 114). Under observationerna i klass A och 
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klass B märks det att lärarna, när de har gruppdiskussioner, tänker på gruppens storlek, 

relationer mellan eleverna och deras inställning till ämnet.   

Resultatet från observationerna och intervjuerna visar att lärarna använder sig mest av 

en interaktiv kommunikation i kombination med den dialogiska kommunikationen, att 

lärarna mestadels har ordet men även fördelar det till eleverna. En auktoritativ 

kommunikation är även synlig då lärarna har ordet och väljer vilken elev som ska få 

ordet, det vill säga ger auktoritet till en viss elev som styr diskussionen. En annan typ av 

kommunikation som lärarna använder sig av i början av lektionerna är icke- interaktiv 

kommunikation, det vill säga att enbart lärarna har ordet när lektionerna presenteras 

(Mortimer & Scott 2003: 33-40, Bergh Nestlog 2018: 4-5).  

5.2 Arbetsmetoder 

Det som kan påverka lärares undervisning kan vara deras engagemang och 

självförtroende i relation till yrket (Håkansson & Sundberg 2012: 86). Utifrån 

intervjuerna och observationerna visar lärarna ett engagemang och ett självförtroende i 

sitt yrke. Lärarna förlitar sig på sina arbetsmetoder, vilket visar att lärarna är trygga i sin 

yrkesroll. Deras engagemang synliggörs tydligt under lektionen, där de strävar efter att 

alla elever ska bli sedda och hörda. 

Det framkommer även i observationerna och intervjuerna att lärarna använder olika 

arbetsmetoder till att förbättra elevers muntlighet. Dessa metoder är EPA- modellen, 

grupparbeten och helklassdiskussioner. Den metod som är mest gynnsam kopplat till 

elevers muntlighet enligt lärare A är EPA- modellen och enligt lärare B grupparbeten i 

lagom stora grupper. Forskaren Jonsson skriver i sin studie att mindre grupper även kan 

bidra till att relationer skapas (2015: 33, 34). Hur grupper konstrueras kan exempelvis 

bero på hur relationerna mellan eleverna är, vilket forskaren Thornberg nämner i sin 

studie (2006: 19, 20). Det gemensamma för lärare A och lärare B är därmed 

grupparbeten. Dock bör nämnas att detta enbart är lärarnas åsikter och inte elevernas. 

5.3 Klassrumsmiljö 

Klassrumsmiljön är ett relativt omfattande begrepp. Den har stor påverkan på elevers 

utveckling av ämneskunskaper och deras muntliga förmåga. Fokuset i studien ligger på 
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relationer och motivation. Däremot är inte fokuset på den fysiska miljön, vilket också är 

en viktig del men inte i denna studie. 

Forskare och lärare hävdar att just goda relationer är det som lärare bör arbeta mest 

med. Forskaren Jenner påpekar att läraren, som har huvudansvaret för 

relationsskapandet, bör sträva efter att tillsammans med eleverna skapa ett gott, varmt 

och tillåtande klassrumsklimat redan från början och kontinuerligt upprätthålla det 

(2004: 23). Resultatet i denna studie visar att lärarna också anser att det viktigaste 

uppdraget som de har är att skapa goda relationer eftersom relationer påverkar såväl 

lärandet, kunskaperna som motivationen. Även forskaren Cecilia Olsson Jers poängterar 

att en tillåtande klassrumsmiljö är önskvärt i varje klassrum och att den har en stor 

påverkan på elevers motivation (2010: 165). Hon diskuterar elevers rädsla att 

misslyckas i sin avhandling och påpekar att studien visar att elever känner sig trygga när 

relationerna är goda och klassrumsklimatet är tillåtande (ibid). Lärare A och lärare B 

anser att rädslan för muntliga framträdanden förekommer, dels för att nervositeten oftast 

är närvarande, vilket gör att eleverna kan uttrycka sig fel, dels för att andra kan skratta 

om de säger fel.  

Resultatet visar en annan tydlig koppling mellan det praktiska och det teoretiska, i form 

av lärarens tänkande gällande relationer. Forskaren Anneli Frelin hävdar att positiva 

gemensamma upplevelser är givande för relationer (2012: 77). Även en av lärarna 

uttrycker att positiva gemensamma upplevelser bidrar till relationsskapandet i hens 

klass, där hen är öppen för sådana upplevelser, när verksamheten tillåter. 

Avslutningsvis visar den tidigare forskningen och denna studie att lärarens 

huvuduppgift är att kontinuerligt arbeta med relationer. Relationer påverkar elevers 

motivation, vilket i sin tur påverkar lärandet, kunskapsutvecklingen och de olika 

förmågorna. 

 

6 Slutsats 

Studien som baseras på en kvalitativ ansats där observationer och intervjuer används 

visar att olika faktorer såsom kommunikativa förhållningssätt, arbetsmetoder och 

klassrumsmiljön kan påverka elevers muntliga förmåga. Detta stämmer överens med 
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den tidigare forskningen, vilket ger studien trovärdighet och tillförlitlighet. Det som 

framkommer utifrån observationerna är att interaktiv, dialogisk, auktoritativ och icke- 

interaktiv kommunikation används i klassrummen. De arbetsmetoder som fungerar bäst 

för utvecklingen av elevers muntliga förmåga är, enligt lärarna, EPA- modellen och 

grupparbeten. Avslutningsvis visar denna studie utifrån intervjuerna att lärarna anser att 

goda relationer är viktiga och påverkar elevers motivation, vilket överensstämmer med 

den tidigare forskningen. 

6.1 Framtida forskning 

Denna studie fokuserar på vad som kan påverka elevers muntliga förmåga ur ett 

lärarperspektiv. Det hade varit ännu mer givande om syftet hade kunnat studeras under 

en längre tid och på flera skolor och dessutom utifrån ett elevperspektiv. Det hade varit 

intressant att jämföra lärarperspektivet och elevperspektivet, för att få en djupare 

förståelse av vad som kan påverka elevers muntliga förmåga, utöver det som har 

redovisats i denna studie.  
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Bilagor 
 

Bilaga A Informationsbrev om samtycke till lärare 

Hej!  

Vi är två studenter, Mirsada Causevic och Desirée Salomonsson från 

grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4 – 6 på Linnéuniversitet i Växjö. Vi har 

påbörjat vårt självständiga arbete I inom ämnet svenska. Syftet är att undersöka hur du 

som lärare stödjer dina elevers utveckling av den muntliga förmågan. Arbetet bygger på 

observationer vid ett eller flera tillfällen. Därefter skulle vi vilja intervjua dig om hur du 

arbetar i klassrummet för att främja muntlighet. Tanken är att intervjun ska spelas in för 

att ge oss ett bättre stöd, men som sedan raderas efter inskickat och bedömt arbete. 

Intervjun bör inte ta längre än 1 timme. Tid och plats kommer vi överens om.   

Vi förhåller oss till vetenskapsrådets etiska rekommendationer, vilket innebär att all 

information kommer behandlas konfidentiellt. Det innebär att det inte är möjligt att 

identifiera varken dig, elever eller skolan. Du kan avbryta din medverkan när som helst. 

När studien är färdig kommer den publiceras i DiVA-portalen som är ett offentligt 

internetbaserat arkiv för studentuppsatser. Vid frågor får du gärna kontakta vår 

handledare Anna Salomonsson på e-mail: anna.salomonsson@lnu.se. Vi är även 

tillgängliga via mejl, som finns nedanför. 

Mirsada Causevic: mc222nd@student.lnu.se 

Desirée Salomonsson: ds222pe@student.lnu.se 

Vi hoppas att du vill vara med och hjälpa oss! 

Med vänliga hälsningar Mirsada Causevic & Desirée Salomonsson 

Genom att skriva under detta nedan samtycker jag till att delta i studien. Jag är 

införstådd med att både klassen och jag ska bli observerade och att jag ställer upp på en 

intervju. Jag är även informerad om hur insamlad data kommer att användas, att mina 

personuppgifter inte kommer spridas och att mitt deltagande är frivilligt. 

_________________________________  

Deltagarens namnteckning 

mailto:anna.salomonsson@lnu.se
mailto:mc222nd@student.lnu.se
mailto:ds222pe@student.lnu.se
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Bilaga B Intervjufrågor 

 

Vilka ämnen undervisar du i? 

Hur länge har du jobbat som lärare? 

Hur länge har du jobbat på denna skola? 

 

Hur viktigt tycker du det är att arbeta med muntlighet i klassrummet och varför? 

Vad är det, enligt dig, som bidrar till utveckling av elevers muntliga förmåga? 

Ser du några fördelar med att arbeta med muntlighet i ämnet svenska? 

Ser du några nackdelar med att arbeta med muntlighet i ämnet svenska? 

 

Vilka arbetsmetoder kopplat till muntlighet i ämnet svenska använder du oftast? 

Vilka arbetsmetoder anser du fungerar? 

Vilka arbetsmetoder fungerar inte? Varför inte tror du? 

 

Upplever du att klassrumsmiljön kan påverka elevers muntliga förmåga? Hur? 

Vilka orsaker tror du kan påverka elevers muntliga förmåga? 

Har du märkt någon tydlig orsak? 

Hur arbetar du i ditt klassrum för att förbättra klassrumsmiljön? 

Hur arbetar verksamheten för att förbättra klassrumsmiljön? 

 

Hur arbetar du för att främja muntlighet i klassrummet? 

Tror du att du lyckas varje gång med att få alla elever att uttrycka sig muntligt?  

Om inte, vad tror du det beror på? 

 

Finns det något du vill tillägga? 

Annars tackar vi för din medverkan.  
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