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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar muntlig kommunikation i gymnasieskolans ämnen svenska och 

engelska. Kommunikation är en central del i alla människors liv. Det muntliga är utgångspunkten 

i lärandet och muntlig kommunikation förekommer mycket mer än skriftlig kommunikation i 

samhället. Skolan är en plats där människor med olika bakgrund träffas och är därför en utmärkt 

plats för kommunikation mellan dessa. Kommunikation krävs för att respekt och förståelse för 

andra människor ska uppstå.  

Det muntliga likställs med det skriftliga i styrdokumenten och muntliga aktiviteter ska enligt 

styrdokumenten genomföras i ämnena svenska och engelska på gymnasiet. Hur ofta och på vilket 

sätt det sker är mycket upp till läraren. De tre lärarna som igår i den här studien har olika 

uppfattningar om muntliga aktiviteter. Alla tre ger muntlig kommunikation utrymme i 

undervisningen, men på olika sätt. Muntlig kommunikation uttrycks i den här studien i 

undervisningen genom bokpresentationer i helklass med annorlunda inslag, 

diskussionsseminarium i smågrupp, smågruppspresentationer och boksamtal i smågrupp. Lärarna 

verkar tycka att de muntliga aktiviteterna fungerar minst lika bra som de skriftliga aktiviteterna 

som grund för bedömning.  

Elevernas synsätt på bedömning är spridda. De flesta av de elever jag har intervjuat anser att en 

jämlik fördelning mellan det skriftliga och det muntliga i den slutgiltiga betygsättningen är 

vanligast. De verkar alltså, liksom lärarna, inte se något problem med muntlig kommunikation 

som grund för bedömning. Några av eleverna påstår dock att det finns svårigheter att reflektera 

djupgående i muntliga aktiviteter och att det skriftliga därför behövs som underlag för 

bedömningen av elevens förmåga att reflektera.  

Nyckelord: Muntligt, kommunikation, bedömning, gymnasieskolan, svenska, engelska.  

 

 

 



 

 

 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ...................................................................................................................................... 1 

1.2. Syfte och frågeställning ............................................................................................................................ 1 

2. KOMMUNIKATION OCH BEDÖMNING .................................................................................... 2 

2.1. Kommunikation som deltagande ............................................................................................................. 3 

2.1.1. Deltagande som demokratisk skyldighet .................................................................................................... 4 

2.2. Kommunikation och utbildning ................................................................................................................ 5 

2.2.1. Muntlig kommunikation i dagens skola ...................................................................................................... 6 

2.2.2. Muntliga aktiviteter i undervisningen ........................................................................................................ 7 

2.2.3. Den muntliga kommunikationens villkor inom skolan ............................................................................. 11 

2.2.4. Muntlig kommunikation i styrdokumenten .............................................................................................. 12 

2.2.5. Trygghet .................................................................................................................................................... 12 

2.2.6. Autentiska frågor ...................................................................................................................................... 15 

2.3. Muntlig kommunikation och bedömningsprocessen .............................................................................. 16 

2.3.1. Summativ bedömning och formativ bedömning av muntlig kommunikation .............................................. 17 

2.3.2. Diskussioner kring betyg och bedömning med andra lärare ........................................................................ 17 

2.3.3. Medbedömning ............................................................................................................................................ 18 

2.3.4. Diskussioner kring betygskriterier och bedömning med elever ................................................................... 18 

2.3.5. Svårigheter vid bedömning av muntlig kommunikation ............................................................................... 19 

2.3.6. Hur mycket räknas det muntliga? ................................................................................................................. 21 

3. METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER ............................................................................... 22 

3.1. Urval och validitet .................................................................................................................................. 23 

3.2. Etik ......................................................................................................................................................... 24 

3.3. Pilotstudie .............................................................................................................................................. 25 

3.4. Observationer ........................................................................................................................................ 26 



 

 

 

3.5. Intervjuer ............................................................................................................................................... 26 

3.5.1. Skriftliga intervjuer ................................................................................................................................... 28 

3.6. Medvetenhet ......................................................................................................................................... 28 

3.7. Att bli insläppt ....................................................................................................................................... 30 

3.8. Genomförande ....................................................................................................................................... 30 

3.9. Analys och transkribering ....................................................................................................................... 31 

4. RESULTATREDOVISNING ......................................................................................................... 32 

4.1. Skolorna och lärarna .............................................................................................................................. 32 

4.2. Anette och hennes elever ...................................................................................................................... 33 

4.2.1. Den observerade lektionen ...................................................................................................................... 33 

4.2.2. Anettes och hennes elevers tankar kring den observerade lektionen ..................................................... 33 

4.2.3. Bedömning i ämnet engelska ................................................................................................................... 34 

4.2.4. Bedömningen i ämnet svenska ................................................................................................................. 35 

4.3. Bosse och hans elever ............................................................................................................................ 36 

4.3.1. De observerade lektionerna ..................................................................................................................... 36 

4.3.2. Ämnet engelska ........................................................................................................................................ 37 

4.3.3. Bedömning i ämnet engelska ................................................................................................................... 38 

4.3.4. Planeringen av de observerade lektionerna ............................................................................................. 40 

4.3.5. Svenskämnet ............................................................................................................................................ 41 

4.4. Cathrin och hennes elever ...................................................................................................................... 42 

4.4.1. Bedömning i ämnet svenska ..................................................................................................................... 43 

4.4.2. Ämnet engelska ........................................................................................................................................ 43 

5. DISKUSSION ...................................................................................................................................... 44 

5.1. Reflektion ..................................................................................................................................................... 44 

5.2. Kommunikation som deltagande .................................................................................................................. 44 

5.2.1. Den muntliga kommunikationens plats i undervisningen ............................................................................ 46 



 

 

 

5.2.2. Olika uttrycksformer för muntlig kommunikation i undervisningen ............................................................ 47 

5.3. Kommunikation som bedömning .................................................................................................................. 48 

5.4. Avslutningsvis ............................................................................................................................................... 50 

REFERENSER ......................................................................................................................................... 53 

BILAGOR ................................................................................................................................................. 58 

Bilaga 1: Grundfrågor till lärare ........................................................................................................................... 58 

Bilaga 2: Grundfrågor till elev .............................................................................................................................. 59 

Bilaga 3: Diskussionsseminarium med Blandklassen. ........................................................................................... 60 

Bilaga 4: Uppgift Estetklassen .............................................................................................................................. 61 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

1. Inledning  

Kommunikation. Detta honnörsord i dagens lärarutbildning. John Dewey (1916/1997) menar att 

kommunikation är en förutsättning för att få inblick i och dela med sig av varandras erfarenheter 

i ett visst ämne samtidigt som det skapar en medvetenhet om andras tankar och känslor. 

Kommunikation kan innebära så många olika saker för olika människor och i olika situationer. 

Kommunikationen har en stor plats i alla människors vardag och vi försöker alla bilda oss någon 

form av kommunikativ kompetens. Cecilia Olsson Jers (2010) menar att ”människan erövrar 

kunskap om hur man ska informera vad till vem när och var, att kunna kommunicera rätt sak på 

rätt tid och plats” (s. 43). Denna kompetens består av både skriftlig och muntlig kompetens 

(Olsson Jers 2010). Inger Bergström (1995) konstaterar att vikten av talet vid språkinlärning 

betonas av forskare. För att kunna använda ett språk på ett funktionellt sätt måste man kunna 

använda språket i samspel med människorna man kommunicerar med. 

I verkliga livet är tal det naturliga och normala kommunikationssättet människor emellan. Från vår 

tidigaste barndom vänjer vi oss vid att pröva våra språkkunskaper mot människor i vår omgivning 

och få feedback av något slag (Bergström 1995, s. 29). 

I klassrumsmiljön anser Bergström att det talade språket ska bilda en kärna som övriga 

språkfärdigheter utgår från. Utvecklandet av den kommunikativa förmågan är inte endast viktig 

för språkutvecklingen, utan även för en individs totala utveckling. I denna uppsats kommer jag 

behandla muntlig kommunikation och hur den kan bedömas i gymnasieskolans ämnen svenska 

och engelska eftersom det är de ämnena jag ska bli lärare i.  

1.2. Syfte och frågeställning 

Muntlig kommunikation är något som ofta benämns i styrdokumenten. I de gamla kursplanerna 

och i de nya ämnesplanerna för alla kurser i svenska och engelska på gymnasiet är det muntliga 

minst lika framträdande som det skriftliga. Jag vill ta reda på hur några elever och lärare i 

gymnasieskolan uppfattar bedömningen av och vikten av det muntliga i klassrummet. Kan man 

som lärare komma åt innehållet och kunskapen på motsvarande sätt genom muntlig 

kommunikation med eleverna som vid skriftliga uppgifter? De huvudsakliga frågorna jag vill 

undersöka är:  

Hur kan lärare uppfatta den muntliga kommunikationens plats i undervisningen? 

Vilka olika uttrycksformer ges muntlig kommunikation i undervisning? 
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Hur kan lärare och elever uppfatta muntlig kommunikation som grund för bedömning? 

För att kunna besvara dessa frågor behövs kunskap om vad muntlig kommunikation är och hur 

den kommer till uttryck i skolan. Även bedömning och hur olika lärare arbetar med bedömning 

är nödvändigt att ha kännedom om inför analysen av mina fältstudier.  

2. Kommunikation och bedömning 

Enligt Gert Biesta (2004) kan Rousseau ses som en av de första som betonade att personen som 

”mottar” utbildning (eleven) inte är passiv.  Vikten av vad mottagaren gör har även beskrivits av 

Dewey, Kerschensteiner och Lighthartt. Biesta argumenterar: ”Just as it takes two to tango, it 

takes (at least) two for education to happen (…) education is the interaction between the 

activities of the educator and the activities of the one being educated” (s. 12). Biesta (2004) visar 

här på vikten av interaktion i utbildningen. Även Dewey var en stor förespråkare av interaktion 

och mänskligt samarbete. Dewey är en av frontfigurerna inom pragmatismen, framförallt när det 

handlar om pragmatism inom utbildningen. Dewey anser att vi aldrig kan bli helt objektiva och 

vi bör därför fundera kring hur andra människor upplever saker. Det är först i mötet med andra 

människor som vi kan lära oss något om objektet (Biesta och Burbules 2003).  

Education is basically a relationship between the educator and the one being educated. But in 

order to understand the precise nature of the educational relationship, we should take the idea that 

education exist of the interaction between the teacher and the learner absolutely seriously. We 

should take it in its most literal sense. If we do so, it follows that education is located not in the 

activities of the teacher, nor in the activities of the learner, but in the interaction between the two. 

Education, in other words, takes place in the gap between the teacher and the learner (Biesta 2004, 

s. 12-13).   

Detta mellanrum mellan eleven och läraren är nödvändigt för att kommunikation och därigenom 

utbildning ska fungera. Mellanrummet medför risker men också möjligheter, något som läraren 

bör acceptera. Dewey (1981) skriver även han om detta mellanrum: ”Yet there is a natural bridge 

that joins the gap between existence and essence; namely communication, language, discourse. 

Failure to acknowledge presence and operation of natural interaction in the form of 

communication creates the gulf between existence and essence” (s. 133). Genom kommunikation 

blir erfarenheten meningsskapande. Kommunikation möjliggör meningsskapande.  

En central del i pragmatismens utbildningsteori är synsättet på kommunikation som en process 

där man gör något tillsammans (Biesta 2007). Moira von Wright (2007) menar att ”Mead 
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betonade de sociala och kommunikativa processernas grundläggande betydelse för allt mänskligt 

och socialt liv” (s. 34). Mead, som alltså är en annan av pragmatismens frontfigurer beskrev 

mening som en triadisk relation mellan till exempel ett antal reflekterande och kännande 

människor och dessas ömsesidiga erfarenheter eller strävanden. Detta blir tillsammans en 

kommunikativ situation där mening skapas. Von Wright konstaterar att den kommunikativa 

vändningen inom pragmatismen innebär att betoning på språk och språkliga uttryck ändras till att 

betona kommunikativa processer. Det är alltså handlingen som betonas. Mead anser, enligt von 

Wright, att självmedvetenhet och reflekterande är grundläggande förmågor som krävs för att en 

människa ska kunna delta i samhällslivet helt och hållet. Eftersom det för varje människa är en 

grundläggande rättighet att ha möjlighet att delta i samhällslivet så bör skolan, enligt Mead, 

därför garantera att alla människor får en chans att utveckla dessa förmågor (von Wright 2007). 

Dewey konstaterar i Experience and Nature (1981):”Of all affairs, communication is the most 

wonderful” (s. 132). Han påstår att alla ämnen som filosofer länge hade sett som naturliga delar 

av människan endast är resultat av kommunikation. Alla dessa ämnen omprövas varje gång som 

kommunikation inträffar. ”When communication occurs, all natural events are subject to 

reconsideration and revision; they are re-adapted to meet the requirements of conversation” (s. 

132). Dewey hävdar även att utan social kommunikation skulle människan inte kunna prata med 

sig själv, det vill säga tänka och resonera.  

2.1. Kommunikation som deltagande 

Skolans kunskapsuppdrag kopplas ofta till skolämnen och demokratiuppdraget till 

värdegrundsfrågor, men de båda uppdragen kan kopplas samman och ett bra sätt att göra detta 

kan vara genom muntlig kommunikation (Olsson Jers 2010). Det demokratiska uppdraget består 

av tre delar: främja elevers lärande om demokrati, arbeta i demokratiska former, samt fostra 

demokratiska medborgare (Olsson Jers 2010). Muntlig kommunikation och samtal i klassrummet 

är enligt Anne Palmér (2010) en förutsättning för att eleverna ska kunna påverka sin skolgång, 

vara delaktiga och ansvarstagande. Att arbeta med samtal i undervisningen är en demokratisk 

arbetsform som fostrar demokratiska medborgare. Genom att elever får delta i fungerande 

demokratiska samtal i skolan har de även förutsättningar att delta i demokratiska processer 

utanför skolan. Palmér menar till och med att ”den muntliga kommunikationen är demokratins 

äldsta och främst verktyg” (2010, s. 11). 
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Seyla Benhabib (2004) konstaterar att ”[i]dealet om ett rationellt motiverat samförstånd är 

uppenbarligen central för demokratisk teori och praktik” (s. 62). En av dessa praktiker är skolan. 

Benhabib belyser vikten av kommunikation för kulturers utveckling och framhåller att ”kulturer 

formas genom komplexa dialoger med andra kulturer” (s. 10). Man måste oftast inte välja mellan 

ökad demokratisk inkludering och jämlikhet eller bevarad kulturell egenart, utan man kan ofta 

uppnå både demokratisk inkludering och bevarande av kulturell egenart i viss utsträckning.  

Wilfred Carr och Anthony Hartnett (1996) talar om Deweys teori om utbildning som en social 

process och ”the shared concern for the common good”. Skolan är en bra arena för samtal med 

deliberativa kvaliteter (jfr. exempelvis Englund 2007) eftersom det är en plats där människor 

med olika bakgrund möts. Dessa samtal skapar ofta tankar och reflektioner hos människor kring 

deras åsikter. Deltagande i kommunikation gör att förmågan att reflektera över olika möjligheter 

och alternativ utvecklas (Dewey 1916/1997). Genom att eleverna får se saker genom andra 

personers perspektiv som skiljer sig från deras tidigare erfarenheter kan de få en tankeställare 

som påverkar deras tankar i hög grad (London 2005). Problem och olikheter är grundläggande 

för att fostra demokratiska medborgare och det är ett av skolans viktiga uppdrag.  

I den nya skollagen står det i ”Syftet med utbildningen inom skolväsendet” att:  

Utbildningen ska [---] förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på (SFS 2010, s. 2). 

Under kapitlet ”Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan” i skollagen slås även fast att:  

Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga 

att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper (SFS 

2010, s. 63). 
 

Genom att samtal får en naturlig plats i undervisningen ger det eleverna en förståelse för vikten 

av att lyssna och respektera varandra och på så sätt se varandra som jämlikar, men också att 

deras bidrag till samtalet fördjupar diskussionsinnehållet (Larsson 2002). 

2.1.1. Deltagande som demokratisk skyldighet 

Deltagandet är den centrala utbildningsmekanismen (Biesta 2007).  Att delta i ett samtal kan ses 

som en skyldighet i ett demokratiskt samhälle. Carr och Hartnett (1996) påpekar att individer 

inte lever avskilt från samhället de lever i och poängterar att i ett öppet, pluralistiskt och 
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demokratiskt samhälle bör alla medborgare delta. Kommunikation är ”en process där 

erfarenheter delas tills de blir gemensam egendom” (Dewey 1916/1997, s. 44).   

Kommunikation uppstår i en handling där olika parter deltar. Det är kommunicerandet som är 

språkets innersta väsen; inte att uttrycka något färdigt, redan etablerat, utan att etablera samarbete i 

den gemensamma aktiviteten att kommunicera. Det innebär att flera parter deltar och att de olika 

parternas respektive aktivitet förändras och nyanseras av den gemensamma aktiviteten (Wahlström 

2007, s. 65). 

Dewey (1981) påstår även att ”the fruit of communication should be participation” (s. 132). Han 

påpekar vikten av kommunikation med andra för att vi ska kunna kommunicera med oss själva:  

If we had not talked with others and they with us, we should never talk to and with ourselves. 

Because of converse, social give and take, various organic attitudes become an assemblage of 

persons engaged in converse, conferring with one another, exchanging distinctive experiences, 

listening to one another, over-hearing unwelcome remarks, accusing and excusing (s. 135). 

 

Dewey (1981) avslutar sitt femte kapitel i Experience and Nature (1981) med följande, distinkta 

mening:  

When the instrumental and final functions of communication live together in experience, there 

exists an intelligence which is the method and reward of the common life, and a society worthy to 

command affection, admiration, and loyalty (s. 160).  
 

 

2.2. Kommunikation och utbildning 

Carr och Hartnett (1996) belyser hur utbildningen i ett land hänger samman med den politiska 

utvecklingen i landet (i deras fall England), utbildning är en del av samhället och inte något som 

står utanför det. Detta kan man även se i Sveriges utbildningshistoria och något som har 

förändrats är synen på kommunikation i utbildningen (Olsson Jers 2010). Olika politiska och 

pedagogiska synsätt genom svensk utbildningshistoria har förändrat synen på muntlig 

kommunikation i skolan. Detta har visat sig i styrdokumenten.  

Genom historien har stor vikt lagts på den skriftliga delen i undervisningen men det muntliga har 

funnits med i form av retorik. Retorik betyder talekonst och har sitt ursprung i antikens 

Grekland. Genom historien har retorikens popularitet skiftat (Cederberg, 1996). Från antiken 

fram till 1800-talet var retoriken en av grundstenarna i utbildningen, både i Sverige och i resten 

av västvärlden (Rimm 2008). Retorikämnet försvann under 1800-talet och ersattes av 

talövningar. Talövningarna var anvisningar till läraren om hur denne skulle tala till sina elever 

och hade alltså ingenting att göra med elevernas muntliga utveckling (Adelmann 2002). Många 

ansåg nu att retoriken var förlegad (Johannesson 2005). Inte förrän 1919 kan man hitta 
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talövningar för eleverna som en del i modersmålets (dåtidens svenskämne) kursinnehåll. Dessa 

innebar att träna uttal och visa ämneskunskap (Adelmann 2009).  Lärarens talande skulle enligt 

styrdokumenten framstå som förebildligt för elevernas talutveckling. I 1955 års 

utbildningsplaner är ”muntlig framställning” en del i modersmålsämnet. Gott uttal nämns, men 

det är föredrag, redogörelser och diskussioner som framhålls (Adelmann 2002). I Lgr80 

omnämns tal och lyssnande i kursplanen för första gången som ett av huvudmomenten i 

undervisningen. Dessutom betonas arbetsformen ”samtal”, detta förstärks under 1990-talet 

(Adelmann 2009).    

2.2.1. Muntlig kommunikation i dagens skola 

Från 1990-talet och framåt betonas det sociala samspelet och dialogen i klassrummet i 

svenskämnets läroplaner. Muntlig framställning har nu övergått till begreppet ”muntligt 

anförande”, även om Olsson Jers (2010) påstår att det fortfarande ofta är ”muntlig framställning” 

som lärare och elever talar om. Idag finns det enligt Kurt Johannesson (2005) retorikkurser på 

alla nivåer i den svenska skolan. Begreppet retorik omnämns inte i de kursplaner som gällde 

innan höstterminen 2011. Trots det fanns det höga krav på elevernas retoriska kompetens i 

betygskriterierna. I de nya ämnesplanerna finns dock retorik omnämnt, i ämnesplanen för 

Svenska 1 ingår ”grunderna i den retoriska arbetsprocessen” som en del i det centrala innehållet. 

”Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i 

planering och utförande samt som redskap för analys” är en del i det centrala innehållet och 

”retoriska begrepp” och ”retoriska verkningsmedel” står med i betygskriterierna för Svenska 3. 

Muntlig kommunikation har alltså endast funnits med i gymnasieskolans mål i drygt femtio år. 

Förr tränade ungdomar sitt ”offentliga språk” i olika föreningar och på folkhögskolan, idag är det 

grundskolans och gymnasieskolans ansvar. Demokrati och kommunikation är tätt 

sammankopplade. Olika möten innehållande muntlig kommunikation är något som elever deltar i 

dagligen. De gymnasieelever som ingår i Olsson Jers (2010) studie har gått i skolan under en tid 

när demokratiska värden och kommunikativ kompetens har framhållits och kommunikation är 

något som eleverna när de börjar gymnasiet redan har en lång erfarenhet av. Eleverna har en bild 

av vad som förväntas av dem i muntliga situationer i skolan. I deras tidigare skolår har de fått 

lära sig att talandet är något positivt, och detta är även något som de upplever på gymnasiet 

(Olsson Jers 2010).  
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2.2.2. Muntliga aktiviteter i undervisningen 

Många av de svensk- och engelsklärare jag har följt under mina VFU-perioder har förespråkat 

muntliga aktiviteter i undervisningen, både som demokratifrämjande och kunskapsfrämjande. 

Palmér (1999) har i en rapport för Forskning och Utbildning i Modern Svenska (FUMS):s 

rapportserie Svenska i utveckling redovisat en studie som har genomförts med den muntliga 

delen av nationella provet i Svenska B som utgångspunkt. I rapporten presenterar Palmér 

intervjuer kring muntlig framställning i undervisningen med svensklärare och deras elever (två 

elever per lärare). I förordet till rapporten påpekas att detta endast är en pilotundersökning, men 

trots detta anser jag att resultaten går att använda sig av. Resultatet av rapporten är inte 

allmängiltigt men målet med denna uppsats är inte heller att få fram ett allmängiltigt resultat. Det 

elever och lärare säger i rapportens intervjuer är ändå intressant att kommentera och ha som en 

bakgrund till min analys eftersom vissa delar av rapporten behandlar min huvudfråga, nämligen 

bedömning av det muntliga. 

En av svensklärarna i Palmérs (1999) studie anser att ”det är viktigt att både träna och pröva den 

muntliga färdigheten” (Palmér 1999, s. 13). Hon ser elevers muntliga förmågor som mycket 

betydelsefulla. På skolan som denne lärare arbetar på har man dock inte genomfört den muntliga 

delen av det nationella provet på grund av tidsbrist, något som kan verka märkligt då läraren 

påstår att elevers muntliga prestationer har stor betydelse. Lärarens elever tycker båda två att 

man på skolan arbetar mycket med muntliga aktiviteter. En av eleverna påpekar dock att i 

språkämnena är proven alltid skriftliga, förutom när det gäller litteraturhistoria.  

En svensklärare i Palmérs (1999) studie anser att de muntliga aktiviteterna vid intervjutillfället är 

för få. En av anledningarna till detta är avsaknaden på halvklasstimmar. När klasserna gick sitt 

första år på gymnasiet hade de ett antal halvklasstimmar där de arbetade med muntlig 

framställning. Läraren är intresserad av muntlig framställning och anser att det finns ett stort 

behov hos eleverna att öva på detta. I hennes Svenska C-kursundervisning har hon sett att övning 

i muntlig framställning ger resultat. De elever som har läst Svenska C parallellt med B-kursen i 

svenska som de läser med sin klass, har visat sig bli mycket säkrare jämfört med deras 

klasskamrater på muntlig framställning. Läraren upplever dock ett stort motstånd mot muntliga 

aktiviteter hos eleverna. Eleverna anser bland annat enligt läraren att de arbetar så mycket med 

muntlig framställning i andra ämnen.  
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En av eleverna i denne lärares klass har inte upplevt att de i hennes klass under A- och B- 

kurserna i svenska har fått speciellt mycket undervisning eller övning i muntlig framställning. 

Muntlig framställning var dock det centrala i Svenska C enligt denna elev. Hon såg på momenten 

i C-kursen som ett uppbyggande av kunskaper till de två avslutande uppgifterna. Dessa bestod av 

en skriftlig sammanfattning och en tio minuter lång muntlig presentation av en 

fördjupningsuppgift eller specialarbetet. En annan av eleverna i samma klass anser även hon att 

hon under undervisningen i svenska har lärt sig grunderna i hur man genomför en bra muntlig 

framställning, medan hon ser genomförandet av muntliga framställningar i andra ämnen som 

övningstillfällen. Eleven anser att det muntliga bör vara en naturlig del av undervisningen redan i 

ett tidigt stadium (Palmér 1999).  

I en annan av svensklärarnas elevgrupp anser två elever att muntlig framställning är viktigt. En 

av dem tycker att man borde öva mer på det i ett tidigt stadium. Den andra eleven säger att det 

muntliga tyvärr är något nytt för honom. Intressant att påpeka är även att dessa två elever som 

läser på Elprogrammet inte har haft några muntliga framställningar i deras karaktärsämnen 

(Palmér 1999). Palmérs rapport fokuserar främst på muntlig framställning men muntlig 

kommunikation kan se ut på många olika sätt. Palmér (2010) delar upp det i tre olika grupper: 

Lärarledda helklassamtal, smågruppssamtal, samt förberett tal i klassrummet.  

I Helena Korps studie (2009) visade det sig att lärare som arbetade i ”högresultat”-miljöer där 

eleverna ofta siktade mot höga betyg genomförde många skriftliga prov. Lärarna var noggranna 

med att ha mycket skriftligt bedömningsunderlag för att enklare kunna motivera sin 

betygsättning inför elever och föräldrar. Många resultat från skriftliga prov förenklade denna 

legitimering. På en av ”lågresultat”-skolorna använde man sig också ofta av skriftliga prov. Där 

motiverades detta med att skolan hade fått fler elever och färre undervisningstimmar och att 

lärarna därför kände att de inte kunde skapa sig en bild av eleverna och deras kunskaper genom 

klassrumsinteraktion på samma sätt som tidigare. Mängden av skriftliga prov motiverades även 

av att de elever som är tysta i klassrummet får en chans att visa vad de kan (Korp 2009). 

Lärarledda helklassamtal 

Lärarledda helklassamtal avser de tillfällen då läraren ska instruera, informera, skapa kontakt 

med eller följa upp en tidigare uppgift med hela klassen. Läraren måste för det första samla 
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klassens uppmärksamhet, och behålla den. Läraren ska sedan se till att informationen som ges är 

tydlig och når fram till eleverna (Palmér 2010).  

Palmér delar upp de lärarledda helklassamtalen i traditionella helklassamtal och dialogiska 

helklassamtal. De traditionella helklassamtalen har en IRF-struktur. I står för initieringen, vilket 

oftast består av att läraren ställer en fråga som denne själv redan vet svaret på för att kontrollera 

elevernas kunskap. R står för responsen, vilken är svaret som eleven ger på lärarfrågan. Den sista 

delen är lärarens feedback, vilken F:et står för. Denna feedback består ofta av en utvärdering av 

eller en kommentar till elevens svar. Ibland kan läraren även ge ytterligare information. I 

användandet av denna metod aktiverar läraren eleverna men behåller samtidigt kontrollen över 

situationen. Dock begränsas elevens frihet och chans att påverka samtalets innehåll (Palmér 

2010).  

Det dialogiska helklassamtalet har IRF-strukturen som grund men frågorna som läraren ställer är 

av ett annat slag. I dialogiska helklassamtal ställer läraren frågor som inte har ett på förhand 

givet svar, så kallade autentiska frågor (se nedan). Även feedbacken ser annorlunda ut. Läraren 

kan exempelvis ställa följdfrågor för att bygga vidare på elevens svar. Denna typ av uppföljning 

innebär ”en positiv värdering av elevens inlägg, d.v.s. att läraren i handling visar att det eleven 

har sagt tas på allvar och blir ett verkligt bidrag till den fortsatta dialogen” (Palmér 2010, s. 30).  

Anders Holmgren (2010) beskriver ett projekt i BFL (Bedömning för lärande). I en 

lärardiskussion kring klassrumssamtal studerades ett exempel där en lärare beskrev samtalen i 

sitt klassrum som en pingismatch mellan honom och ett fåtal elever, medan resten av klassen var 

passiva åskådare. En av lärarna som deltog i diskussionen kände igen sig i detta exempel. Denna 

lärare undervisar i engelska och svenska och säger att hon ofta upplevde klassrumssamtal som ett 

samtal mellan henne som lärare och några få intresserade elever. Hennes mål har alltid varit att 

alla elever ska delta i klassrumssamtal men hon inser att det mest är hon själv som pratar. 

Läraren erkänner att hon ”är rädd för tystanden och är beroende av /…/ att det finns en puls i 

diskussionen. Alltför snabbt går jag in och bekräftar eller ifrågasätter” (s. 170). Hon bestämde 

sig för att ändra denna ovana och berättade detta för sina elever. Det gick trögt under de första 

försöken men efter ett tag kände både hon och hennes elever att det släppte. Eleverna behövde 

inte längre lärarens instruktioner för att gå vidare i diskussionen (Holmgren 2010).  
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Smågruppssamtal 

Smågruppssamtal bidrar till elevers lärande genom att det ”ger utrymme för elevers 

gemensamma tänkande kring ett ämne” (Palmér 2010, s. 51). Det finns utrymme för 

samarbetsförmåga att utvecklas. Hur pass utvecklande samtalen blir beror bland annat på uppgift, 

organisation och samspel i gruppen. Man brukar till exempel tala om öppna och slutna uppgifter, 

där en öppen uppgift är mer oförutsägbar medan en sluten uppgift har ett på förhand givet svar.  I 

smågruppssamtal är de elever som i helklassamtal deltar mindre, mer aktiva enligt Palmér. 

Smågruppssamtal kan givetvis se ut på många olika sätt, en typ av smågruppssamtal kalla Palmér 

(2010) för utforskande samtal. I dessa samtal löser eleverna problem tillsammans och ”tänker 

högt”. En annan typ av smågruppssamtal är samtal där en elev läser upp lärarfrågor från ett 

papper och de andra eleverna i gruppen svarar mycket kortfattat på dessa (Palmér 2010). En elev 

i Palmérs (1999) undersökning reflekterar bland annat kring muntliga prov som genomförs i 

smågrupper. Hon gillar de muntliga proven eftersom de enligt henne är lättsammare och ger 

större utrymme för resonemang. En annan elev nämner ”förberedda” diskussioner som ofta sker i 

smågrupper då läraren vill att alla elever ska få en chans att prata (Palmér 1999).  

Enligt Palmér (2010) förespråkar vissa forskare heterogena grupper där eleverna ingår i grupper 

med personer de vanligtvis inte umgås med privat. Gruppen består då av personer med olika 

åsikter och erfarenheter. Dessa heterogena gruppsammansättningar gör att eleverna måste 

tydligöra sina åsikter för att få övriga gruppmedlemmar att förstå hur de tänker. Andra forskare 

menar dock att homogena grupper är att föredra då detta skapar en trygghet som främjar 

samtalet. Smågruppssamtal i sig leder dessutom enligt vissa forskare till bättre relationer mellan 

eleverna (Palmér 2010).  

Föreberett tal i klassrummet 

Läraren är ofta samtalsledare under lektioner med förberedda tal i klassrummet, därför kan 

förberedda tal ses som en del av ett lärarlett helklassamtal. Skillnaden ligger i längden på 

elevreplikerna. Elevreplikerna är bättre förberedda och längre under ett förberett tal än under ett 

lärarlett helklassamtal. Läraren kan ställa frågor, kommentera innehållet, understryka vissa saker 

etcetera (Palmér 2010).  

Palmér (2010) delar upp de förberedda talen i två typer; den muntliga redovisningen och det 

muntliga anförandet. Den muntliga redovisningen innebär att enskilt eller i grupp informera 
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resten av klassen om någonting. Eleven redovisar ett resultat. Detta kan ske på många olika sätt 

och med många olika slags hjälpmedel. Det muntliga anförandet har istället till syfte att eleven 

ska lära sig konsten att tala. I båda fallen använder eleven ett redigerat språk, till skillnad från det 

språk som används under utforskande smågruppssamtal (Palmér 2010).  

2.2.3. Den muntliga kommunikationens villkor inom skolan 

Ett av de främsta skälen till användning muntlig kommunikation i gymnasieskolan är att det är 

genom muntlig kommunikation man som lärare får en nära kontakt med sina elever (Palmér 

2010). Suzanne Parmenius Swärd (2008) visar på hur samtal kan ha en förmildrande effekt på 

elever som upplever bedömning och kommentarer som hårda och lite skrämmande. Hon berättar 

om en elev som var lite rädd för sin lärare, men när läraren samtalade med eleven kring 

bedömningen blev denna elev mindre rädd för läraren. Eleven kände att hon genom dessa samtal 

fick en mer personlig kontakt med läraren, och rädslan tonades då ner. Bergström (1995) anser 

att alla elever behöver kunna använda sig av språk funktionellt och att skolan ska ge eleven 

chansen att utveckla denna kunskap. Skolan ska ge eleverna så många tillfällen som möjligt att 

tidigt utveckla denna kunskap genom muntlig kommunikation i klassrummet. Språket ska enligt 

Palmér (2008) utnyttjas i alla ämnen i kommunikativa och utmanande sammanhang. 

Ett annat skäl är att det muntliga är utgångspunkten i lärandet.  

”I varje individs språkutveckling är det muntliga språket utgångspunkt, den språkform vi 

människor lär oss först. Därmed utgör den muntliga kommunikationen grunden för utveckling av 

andra språkliga förmågor. Läsningen och skrivandet utvecklas t.ex. med talspråket som grund” 

(Palmér 2010, s. 10).  

Kommunikativ kompetens på modersmålet och på främmande språk är två av 

Europaparlamentets och Europeiska unionens råds åtta nyckelkompetenser för livslångt 

lärande. I dessa kompetenser ingår muntlig kompetens. EU:s beskrivning av den 

kommunikativa kompetens som alla medborgare bör uppnå innebär: Kunskap om 

kommunikation, kunskap i kommunikation och en vilja att kommunicera (ha en positiv 

attityd till kommunikation) (EUO 2006). Dessa är endast några av många belägg som 

förespråkar muntlig kommunikation i skolan. I detta kapitel kommer jag presentera en 

rad olika saker som ger stöd för muntlig kommunikation i gymnasieskolan.   



 

12 

 

2.2.4. Muntlig kommunikation i styrdokumenten 

I styrdokumenten likställs det muntliga arbetet med det skriftliga. I Lpf 94 föreskrivs att ”Skolan 

skall utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens” (s. 25), vilket samtalet kan ses 

som ett bra verktyg för att göra. I den nya ämnesplanen för svenska (2010) finns muntlig 

kommunikation med som en av grundstenarna då det under ämnes syfte står att:  

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i 

tal och skrift samt att arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter. 

 

Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja 

deras personliga utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen 

språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv. De ska 

också ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som 

behövs i arbetslivet och för vidare studier. 

 

I undervisningen ska eleverna ges rikliga tillfällen att tala, skriva, läsa och lyssna. Undervisningen 

i muntlig och skriftlig framställning ska ge eleverna tillfälle att värdera andras muntliga 

framställningar och texter samt bearbeta sina egna muntliga framställningar och texter, efter egen 

värdering och andras råd (Skolverket 2010).  

 

En intressant aspekt att belysa i detta utdrag är att samtalets möjlighet att stödja elevernas 

personliga utveckling nämns, eftersom detta även tas upp som en av skolans uppgifter i Lpf 94. 

Även i den nya ämnesplanen för engelska (2010) finns det muntliga med som ett av de 

huvudsakliga syftena:  

Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla 

sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels 

reception, som innebär att förstå talat språk och texter, dels produktion och interaktion, som 

innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till 

olika situationer, syften och mottagare. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att 

utveckla språklig säkerhet i tal och skrift samt förmåga att uttrycka sig med variation och 

komplexitet. 

 

Eleverna ska ges möjlighet att interagera i tal och skrift samt producera talat språk och olika texter, 

på egen hand och tillsammans med andra (Skolverket 2010).  

 

2.2.5. Trygghet 

Kontexten spelar stor roll för hur den muntliga kompetensen uttrycks (Olsson Jers 2010). Olga 

Dysthe (1995) diskuterar dialogiska och monologiska klassrum. I ett dialogiskt klassrum är syftet 

med de muntliga aktiviteterna inte främst att kontrollera kunskap. Muntliga aktiviteter är istället 

tillfällen där elever och lärare lyssnar på varandras tankar och hjälps tillsammans åt för att skapa 

mening (jfr. deliberativa samtal). Om det dialogiska klassrummet dessutom är flerstämmigt, 

betyder det att alla röster är lika viktiga (lärarens, elevernas, texternas etcetera). Elever ska vara 
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aktiva deltagare i klassrummet och i lärandet eftersom det är där som mening skapas. För att 

kunna bygga ett dialogiskt klassrumsklimat krävs även lyssnandet, eftersom det inte är möjligt 

att kommentera andras tankar och utveckla en fungerande dialog utan detta.  I ett dialogiskt 

klassrum har man en konstruktivistisk kunskapssyn, då man främst eftersträvar en förståelse för 

omvärlden och inte faktakunskaper (Dysthe 1995).  

Att stäva mot ett klassrumsklimat där eleverna känner att de kan säga vad de tycker och blir 

respekterade och lyssnade till kan för många lärare verka självklart, men det kräver mycket tid 

och engagemang av såväl läraren som eleverna för att skapa detta klassrumsklimat. Svårigheter 

för läraren kan vara bemötandet av dels elever som pratar för mycket och inte släpper in andra i 

samtalet och dels elever som inte pratar alls (Boler 2004). I antologin Democratic Dialogue in 

Education: Troubling Speech, Disturbing Silence (Boler red. 2004) diskuteras klassrumsklimatet 

och olika elevers olika förutsättningar att komma till tals genomgående. Elever från 

privilegierade samhällsgrupper tar stor plats i klassrummet och kan uttrycka sig nervärderande 

om andra grupper etcetera. Tankar kring hur man som lärare bör förhålla sig till sådana 

situationer diskuteras, men det finns inget ”rätt” svar. Megan Boler (2004) förespråkar inte att 

lärare ska skapa ett klassrum utan ”fientlighet”, något som enligt Boler är omöjligt. Hon 

förespråkar istället att allt som sägs i klassrummet ska analyseras på ett kritiskt sätt. Detta är 

särskilt viktigt när det gäller påståenden som på ett eller annat sätt underordnar en viss grupp 

människor (2004).  

En svensklärare i Olsson Jers (2010) undersökning undervisar en grupp elever från 

Elprogrammet i svenska. Eftersom eleverna är nivågrupperade och gruppen består av elever från 

flera olika klasser känner de inte varandra särskilt väl och trygghetsnivån i gruppen är låg. 

Läraren har därför valt att inte genomföra några muntliga framställningar i klassen, utan istället 

haft en till två muntliga övningar per termin. Gruppredovisningar och tvärgruppsredovisningar 

har förekommit istället för traditionella individuella muntliga framställningar och den muntliga 

delen av nationella provet genomfördes individuellt i smågrupper. Läraren har belyst 

trygghetsproblemet i klassen genom att visa filmen Ut med språket som visar på just problem i 

klassrumsklimatet och sedan diskuterat problemen med eleverna. 

Att läraren lyssnar och visar att denne lyssnar är av yttersta vikt. Ett sätt för läraren att visa att 

denne lyssnar är genom att bygga vidare på det eleverna säger. Detta visar även att läraren ser 
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elevernas inlägg som värdefulla (Palmér 2010). Palmér (2008) nämner hur läraren i en klass på 

Fordonsprogrammet hon har studerat visar sitt intresse genom att ge lyssnarresponser, 

fortsättningssignaler, följdfrågor etcetera. Lärare har genom sin utbildning fått lära sig teorier om 

lärande och kommunikation och kan med hjälp av dessa kunskaper förhoppningsvis hjälpa 

eleverna att förbättra sin kommunikativa kompetens. Här kan det som Lars Løvlie (2007) kallar 

för lärarens ”takt” komma att spela stor roll. Takt förklaras som en personlig egenskap som är 

svår att sätta fingret på. Den kan förklaras som en känsla för personliga gränser, ”ett socialt sätt 

eller modus, som ingår i en human och demokratisk livsform” (Løvlie 2007, s. 78). Takt handlar 

inte om ett pedagogiskt tillvägagångssätt, utan snarare ett sätt att vara. Tidigare erfarenhet spelar 

som lärare stor roll för utveckla detta. Man bör som lärare använda sig av observationer och 

associationer för att urskilja vad interaktion mellan människor innebär. Även förebilder kan vara 

bra att ha (Løvlie 2007). Takt kan tolkas som användbart för att lösa problem som uppstår mellan 

det läraren planerat (teorin) och det som händer vid undervisningstillfället (i praktiken).  

En elev i Olsson Jers (2010) undersökning säger:  

Vi hade som mål att när vi gick i nian skulle vi prata mer på lektionerna och sånt. Det följde vi upp 

varje år i grundskolan och där vet jag att jag förbättrade mig kolossalt. Mycket för att jag var trygg 

med människorna. Nu är det liksom nya elever, ny omgivning och sånt så det blir en helt annan 

situation (s. 103). 

 Hon är alltså medveten om att tryggheten i gruppen spelar stor roll för deltagarstrukturerna. Hon 

säger i en senare intervju att hon är olika mycket muntligt aktiv på olika lektioner. Hon påpekar 

att hon aktivt väljer mellan att vara pratsam eller tystlåten. Personligt humör och innehållet på 

lektionen spelar stor roll för om hon är pratsam eller inte. De lektioner hon väljer att vara 

pratsam behandlar ämnen som hon är engagerad i och ger utrymme för argumentation och 

debatt. Något som stödjer Olsson Jers påstående om att klassrumsforskning har visat att lärandet 

ökar när elever i samtal får utrymme för tankeutveckling och chans att påverka vad som sägs i 

samtalet. 

Tysta elever 

Vissa elever älskar att prata medan andra helst skulle slippa. Under mina VFU-perioder har jag 

upplevt att de flesta elever uppskattar muntlig kommunikation i undervisningen. Dock finns det 

alltid de elever som inte vill/vågar tala. En elev kan ha muntlig/språklig kompetens utan att ha 

den kommunikativa förmåga som krävs för att tala i en klassrumssituation (Olsson Jers 2010). 
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Olsson Jers påpekar att en elev som är ”pratig” uppfattas ofta som lite besvärlig och en ”tyst” 

elev ses ofta som blyg och försiktig. Tyvärr kan elever lätt hamna i ett ”fack” och stanna där. En 

elev i Olsson Jers undersökning säger: ”Jag har alltid varit sedd som blyg och tyst. Men det 

tycker jag inte att jag är. Ibland märker jag att lärarna inte ställer frågor till mig och det är nog 

för att de tror att jag är blyg” (s. 102). Eleven vill inte bli uppfattad som blyg och säger: ”Sån vill 

jag egentligen inte vara, men det är svårt när andra tycker att jag är tyst” (s. 102). Eleverna i 

undersökningen kallar sig själva för antingen tysta eller pratiga. Dessa är begrepp de har fått höra 

under sin tidigare skolgång. Olsson Jers anser att dessa begrepp kan vara stigmatiserande och 

hon skulle föredra att man använde begreppen pratsam och tyst talare eftersom elever ska ses 

som möjliga talare även när de är tysta. Elever ska inte låsas i en roll.  

Benhabib (2004) konsterar att ”utan att visa respekt för vår samtalspartner, utan en jämlik 

fördelning av rätten att tala, ifrågasätta och föreslå alternativ, skulle vi finna det svårt att kalla 

den enighet som uppnåtts vid slutet av ett samtal för ”fair”, rationell eller fri.” (s. 62). Detta kan 

ses som självklara delar i en kommunikativ situation, särskilt när det gäller en kommunikativ 

skolsituation, men fungerar det verkligen så i verkligheten? Min erfarenhet är att lärare i en 

samtalssituation oftast inte vill ”ge ordet” till någon, utan man vill att eleverna själva ska ta 

ansvar för att denna jämlika fördelning sker. Alla elever ska ha samma rätt att tala, ifrågasätta 

och föreslå alternativ, men det finns många sociala aspekter som spelar in. Om en elev inte 

känner sig trygg med sina samtalspartners kanske denne väljer att vara tyst (Olsson Jers 2010). 

Som lärare försöker man säkert pusha denne elev att tala, men eleven har rätt till sin integritet. 

Palmér (2008) visar hur resonemang i samtal byggs upp i ett komplext samspel mellan olika 

deltagare, där relationer (exempelvis maktrelationer) deltagarna emellan är mycket 

betydelsefulla. Läraren bör ha kännedom om att det sociala spelet spelar stor roll för den 

muntliga kommunikationen i klassrummet (Palmér 2010).  

2.2.6. Autentiska frågor 

Det spelar stor roll hur uppgifter och frågor är utformade. Förväntas ett kort, anpassat svar av 

eleven eller finns det utrymme för elevens egna tankar och längre resonemang? Muntliga 

aktiviteter i klassrummet blir enligt Bergström (1995) ofta mekaniska och inte speciellt 

verklighetsanknutna. Om det inte finns någon verklighetsanknytning och samtalsämnet är 

ointressant för eleverna uppstår ingen kommunikation och förmågan att kommunicera utvecklas 
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heller inte. Klassrumsforskning har visat att lärandet ökar när elever i samtal får utrymme för 

tankeutveckling och chans att påverka vad som sägs i samtalet (Olsson Jers 2010). Autentiska 

frågor innebär att läraren inte vet svaret på förhand och kan enligt Dysthe (1995) till exempel 

vara: ”Vilka var de viktigaste orsakerna till det amerikanska inbördeskriget?” (s. 58). Detta är en 

fråga som kan ha många olika svar. Litteratursamtal kan enkelt göras till samtal med autentiska 

frågor då de ofta innehåller en stor del av personlig analys av olika situationer i den aktuella 

boken. Trots att man under litteraturkunskapen i lärarutbildningen får lära sig om olika 

återkommande symboler som kännetecknar samma sak varje gång, så finns det ändå utrymme för 

elevens individuella analyser beroende på dennes erfarenheter (Olsson Jers 2010).  

2.3. Muntlig kommunikation och bedömningsprocessen 

Bedömning är något som ofta väcker känslor hos människor. Kunskapsbedömningar ger 

information om elever men eftersom bedömningar och betyg har en ordnande funktion som ett 

urvals- och sorteringsinstrument så bidrar kunskapsbedömningar också till differentieringen i 

samhället (Forsberg & Lundahl 2006). I Skolverkets text Författningskommentarer för likvärdig 

bedömning och betygsättning (2009) står det att 

Betygsättning är formellt sett en myndighetsutövning. Lärarens bedömning av kunskaperna kan ha 

avgörande betydelse för den enskilda eleven och betygen kan inte överklagas. Det finns därför en 

ansenlig mängd bestämmelser för betygsättningen (s. 2).  

Det nya betygssystemet som trädde i kraft höstterminen 2011 är liksom det förra betygssystemet 

målstyrt och innebär att eleven ska uppnå vissa kunskapskriterier för att få ett visst betyg. 

Eftersom det endast är betygsskalan och betygskriterierna som förändras så är tankar och idéer 

kring bedömning som skrevs innan höstterminen 2011 vara aktuella även i fortsättningen.  

I Lpf94 står det under rubriken ”Bedömning och betyg”: ”Betyget uttrycker i vad mån den 

enskilda eleven har uppnått de kunskapsmål som uttrycks i kursplanen för respektive kurs och 

som definieras i betygskriterier” (s. 15). Fortsättningsvis står det: ”Läraren ska vid 

betygsättningen beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper, och göra en allsidig 

bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela kursen” (s. 16). Bedömningen ska alltid göras 

med utgångspunkt i kursplanens mål och betygskriterierna för kursen (Lpf94). Vilka slags 

uppgifter betyget grundas på kan dock se mycket olika ut. Svensk- och engelsklärarna som 

deltog i Korps studie (2009) använde sig av olika slags prov, autentiska skrivuppgifter, nationella 
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prov, skriftliga och muntliga redovisningar och recensioner av litterära texter, samt talövningar i 

mindre grupper/par som underlag för betygsättningen. En lärare i Korps studie påpekar att det är 

elevens kunskaper i slutet av en kurs som räknas och de brister som eventuellt fanns i början av 

kursen ska inte ha någon betydelse för slutbetyget (Korp 2009). Alli Klapp Lekholm (2010) 

påstår att lärare i språk beskriver sin bedömning som mer subjektiv än lärare i andra ämnen.   

2.3.1. Summativ bedömning och formativ bedömning av muntlig 

kommunikation 

I och med 1990-talets läroplaner och aktuell forskning har det skett förändringar när det gäller 

synsätt på kunskap och pedagogisk bedömning. Skolan har gått från kvantitativt till kvalitativt 

lärande. Bedömningen blir mer och mer formativ och vi börjar lämna den summativa 

bedömningen allt mer (Forsberg & Lundahl 2006). Fler och fler inser att bedömningen kan 

främja lärandet och att samtal under läsårets gång kring elevens kunskapsutveckling kan bidra 

till bättre resultat. Summativ bedömning är en bedömning av elevens kunskaper vid ett specifikt 

tillfälle och leder fram till ett betyg. Den summativa bedömningen går ut på att läraren lägger 

ihop, summerar, elevens resultat på många olika uppgifter för att få fram ett slutbetyg (Klapp 

Lekholm 2010). Formativ bedömning har syftet att ta reda på vilka kunskaper eleven behöver 

utveckla (Forsberg & Lundahl 2006). I formativ bedömning görs bedömning för att kunna ge 

återkoppling till eleverna i syfte att stödja elevernas lärande. Kvaliteten på återkopplingen måste 

vara god för att elevernas lärande ska främjas (Klapp Lekholm 2010).  

Uppgifterna som genomfördes i klassrummen i ämnena svenska och engelska i Korps studie 

(2009) hade ofta syftet att både utveckla elevernas kunskaper och samtidigt ge lärarna 

bedömningsunderlag. Vissa lärare på studieförberedande program underströk betydelsen av att 

skilja betygsättningen från undervisningen. De samtal som sker i klassrummet ska inte bedömas 

eftersom ”betygstrategiskt”-tänkande kan störa samtalet. Eleverna ska kunna prata utan att vara 

rädda att de ”drabbas” av att läraren har upptäckt brister i elevens kunskap (Korp 2009).  

2.3.2. Diskussioner kring betyg och bedömning med andra lärare 

Trots att alla gymnasielärare har samma skollag och samma ämnesplaner att följa så finns det 

många olika metoder för att bedöma elevers kunskap. Palmér och Östlund Stjärnegårdh (2005) 

påpekar att de dåvarande kriterierna var väldigt generellt formulerade och att man som lärare 

därför måste tolka dem och konkretisera dem i olika aktiviteter som ger eleverna chansen att 
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uppnå kriterierna. Vanor och traditioner är enligt Parmenius Swärd (2008) väldigt olika på olika 

skolor, det ”sitter i väggarna” som man brukar säga. Hon menar att alla skolor har idéer om hur 

målen ska nås, men både undervisning och bedömning kan till slut börja gå på rutin, utan att 

läraren reflekterar över vad han eller hon egentligen gör. För att skapa en likvärdig bedömning är 

det därför viktigt att man samtalar med sina kollegor kring bedömning och betygsättning 

(Parmenius Swärd 2008). Palmér och Eva Östlund Stjärnegårdh (2005) hävdar att en sådan 

diskussion förs på alla skolor. I Författningskommentarer för likvärdig bedömning och 

betygsättning (2009) påpekar Skolverket att rektor har ansvar för att det ges utrymme för 

diskussioner mellan lärare om betygsättning.  

2.3.3. Medbedömning 

Om man som lärare känner att man vill ta diskussioner kring betyg och bedömning ytterligare ett 

steg så kan man praktisera medbedömning, det vill säga att två eller flera lärare bedömer samma 

produkt. Palmér och Östlund Stjärnegårdh (2005) citerar Skolverkets rapport Nationella 

Kvalitetsgranskningar 2000 (2000) där Skolverket menar att granskningen har visat att lärare gör 

olika tolkningar när det gäller betygsättning och de påpekar även att diskussioner och 

samstämmighet mellan lärare är mycket viktig, både på lokal och på kommunal nivå. Palmér och 

Östlund Stjärnegårdh (2005) anser att ”fördelarna med betygs- och bedömningsdiskussioner 

mellan lärare är många” (s. 154). Den tolkning som görs av mål och kriterier blir säkrare om 

flera lärare är inblandade. Som lärare får man dessutom en styrka i sin motivation om man har 

diskuterat prestationen och bedömningen med en annan lärare innan man pratar med eleven. 

Palmér och Östlund Stjärnegårdh säger fortsättningsvis att likvärdigheten ökar vid 

medbedömning, vilket är mycket väsentligt eftersom eleverna använder betygen i sökandet till 

fortsatta studier.  

2.3.4. Diskussioner kring betygskriterier och bedömning med elever 

Som lärare måste man inte bara samtala kring bedömning med sina kollegor utan också med sina 

elever. Eleverna behöver få information kring hur betygskriterierna ser ut men också kring hur 

du som lärare tänker kring bedömning. I Korps studie visade det sig att nyutexaminerade lärare 

använde sig mer av styrdokumenten i sin betygsättning och i betygssamtal med eleverna, än vad 

mer erfarna lärare gjorde. De mer erfarna lärarna hänvisade istället ofta till provresultat och sin 

erfarenhet (Korp 2010). 
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Palmér och Östlund Stjärnegårdh (2005) tar också upp lärarens kluvna roll. Läraren fungerar ofta 

som ett ”bollplank”, någon som är intresserad och kommer med frågor och idéer, någon som 

eleverna kan samtala med på ett ganska avslappnat plan. Bedömningen påbörjas redan här, i 

processen, där läraren exempelvis kan se hur eleven tar emot respons från både klasskamrater 

och läraren, men det är först om eleven senare ska visa upp sina kunskaper under ett mer formellt 

moment som läraren framförallt ses som en bedömare. En roll som i viss mån kan få läraren att 

uppfattas som en ”hårdare” person. Samtal kring bedömningen kanske kan hjälpa till att ta udden 

av det strikta och hårda i bedömningen. Samtal kan även hjälpa till att klara ut missförstånd, både 

från elevens och från lärarens sida (Palmér & Östlund Stjärnegårdh 2005). 

2.3.5. Svårigheter vid bedömning av muntlig kommunikation 

Det finns en hel del svårigheter när det kommer till bedömning. Några av dem har nämnts 

tidigare i denna uppsats. Palmér och Östlund Stjärnegårdh (2005) tar upp att elever kan känna sig 

bedömda som personer när deras kunskap bedöms. De menar att man därför måste vara lite 

försiktig som lärare när man skriver eller ger muntliga kommentarer kring elevers kunskaper, 

men samtidigt hålla bedömningen tydlig och konstruktiv så att den hjälper eleven att utvecklas. 

Muntlig kommunikation innehåller en mängd olika komponenter för läraren att bedöma. 

Bergström (1995) tar upp flyt, språklig korrekthet, sammanhängande framställningar, 

informationsmängd, helhetsintryck etcetera som några exempel på komponenter att bedöma. Hon 

påpekar att den språkliga korrektheten eventuellt kan komma i andra hand vid muntliga 

aktiviteter, då eleven främst vill förmedla ett innehåll.  

Bedömningen påverkas av många olika faktorer såsom förväntningar, politiska beslut, lärarens 

egen undervisningsfilosofi, föräldrars, kollegors och rektorers inflytande med mera. Detta kräver 

en medvetenhet från lärarens sida (Klapp Lekholm 2010).  

Bedömningsmodell 

Eftersom det kan uppstå många missförstånd tror Palmér och Östlund Stjärnegårdh (2005) att det 

är bra att ha en konsekvent modell för bedömning så att eleverna blir vana vid den. Palmér 

(2010) presenterar en sådan bedömningsmodell för bedömning av förberett tal. Denna modell 

består av sex steg och är baserad på hennes tidigare forskning, retorikens grundläggande 

begrepp, samt bedömningsmodellen för gymnasieskolans nationella prov i svenska och svenska 

som andraspråk. Palmérs modell inleds och avslutas med en helhetsbedömning. De andra fyra 
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stegen är: innehåll, disposition, framförande, samt språk. Ordningen på stegen ska inte ses som 

en hierarki och beroende på hur uppgiften ser ut kan bedömningen inriktas på olika delar. Man 

måste inte alltid bedöma allting, men enligt Palmér (2010) är det bra att som lärare ha alla 

aspekter med sig i bakhuvudet. Om man arbetar med öppna uppgifter (se ovan) gör läraren en 

bedömning baserat på hur djupgående svaret är och ”vad det tillför i det pågående arbetet” 

(Palmér 2010, s. 55). Palmér har även ett förslag på en snabb bedömning som helt enkelt 

fokuserar på ”hur väl det förberedda talet fungerar i situationen” (Palmér 2010, s. 127), där de tre 

olika nivåerna är ”fungerar någorlunda”, ”fungerar” och ”fungerar väl”.  

 

Korp (2010) har i sin studie upptäckt tre modeller för lärares betygsättning; 

- Den analytiska, kvalitativa modellen: Lärarna betygsatte oftast inte enskilda uppgifter 

eftersom eleven enligt läroplanen ska ”visa sin kunskap i förhållande till samtliga 

kursplanemål för att få betyget godkänd” (s. 153).  

- Den aritmetiska, kvantitativa modellen: Slutbetyget sätts utifrån provresultat och betyg 

på enskilda uppgifter. Lärarna som använde sig av denna modell hänvisade inte till 

styrdokumenten när de talade om sin betygsättning. 

- Ad hoc- eller den blandade modellen: Läraren gör sin betygsättning utifrån elevens 

allmänna kunskapsnivå, inte på specifika kunskaper. En engelsklärare sa att hennes 

erfarenhet av betygsättning och att hon har betygskriterierna ”i ryggmärgen” gör att hon 

har en känsla för vilket betyg en elev ska få.  

Blandningar av modellerna var vanliga. I undersökningen kunde man dock se att lärare i svenska 

och engelska i högre utsträckning använde sig av den analytiska modellen och matematiklärare 

använde sig av den aritmetiska modellen. Ad hoc-modellen var vanligast på yrkesprogram. En 

anledning till att lärare i svenska och engelska använde sig mer av den analytiska modellen kan 

vara att elevens utveckling av sin förmåga att läsa, skriva och tala är central i både engelska och 

svenska. Dessa utvecklas hela tiden och i slutet av en kurs bör elevens nivå vara högre än vid 

kursens början. Slutbetyget ska grundas på elevens grad av måluppfyllelse i slutet av en kurs och 

man kan därför inte jämställa elevens prestationer i början av kursen med elevens prestationer i 

slutet av kursen när betygsättningen ska göras (Korp 2010).  
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2.3.6. Hur mycket räknas det muntliga? 

En av lärarna i Palmérs (1999) studie menar att den muntliga framställningen har en svag 

ställning i svenskämnet. Olsson Jers (2010) tar upp att både lärare och elever i hennes studie, ser 

det muntliga som sekundärt följande det skriftliga. En svensklärare säger bland annat att 

”muntliga prov ses som ett sätt att spara lärarens rättningsbörda, men räknas ändå inte riktigt” (s. 

135). Olsson Jers menar att alla svensklärare på skolan hon studerat genomför samtal om 

skönlitteratur i sin undervisning och att bedömningen av dessa och andra muntliga situationer 

ofta diskuteras mellan lärarna. Lärarna är dock inte överens om hur bedömningen ska göras. Den 

intervjuade svenskläraren anser att det i slutänden ändå är det skriftliga som ligger till grund för 

betygsättningen. Även många av eleverna uppfattar fallet sådant. Eleverna upplever att det tas 

förgivet av läraren att de ska kunna genomföra muntliga uppgifter (Olsson Jers 2010). Enligt 

Korp (2009) betonar de svensk- och engelsklärare som ingick i Skolverkets studie Lärare och 

elever om skolans nationella prov – en enkätstudie (2005) att bedömning ska ske med allsidiga 

uppgifter som grund. Vissa elever föredrar muntliga aktiviteter framför skriftliga, vissa föredrar 

mer fria uppgifter medan andra vill ha uppgifter med strikta ramar och tvärtom etcetera (Korp 

2009).  

Palmér (1999) kommer i sin rapport fram till att det muntliga verkar ha större påverkan på 

slutbetyget på teoretiska program än på praktiska program. Tre av lärarna anser att det muntliga 

och det skriftliga betyder lika mycket för det slutgiltiga kursbetyget. En av lärarna har fram till 

intervjun genomfördes mest fokuserat på det skriftliga i undervisningen, men har börjat inse att 

det muntliga är viktigt och planerar en förändring i framtiden. En lärare avviker helt från de fyra 

andra i sin syn på muntlig förmåga. I hennes betygsättning är det skriftliga primärt eftersom hon 

anser att elevers muntliga förmåga inte har något att göra med elevers språkliga kompetens. Det 

muntliga och det skriftliga bör vara likställda vid den slutliga bedömningen enligt en av lärarna. 

En annan av lärarna i undersökningen håller med och anser att det muntliga och det skriftliga är 

lika viktigt för det slutgiltiga kursbetyget. En tredje lärares inställning i förhållandet mellan 

muntligt och skriftligt i den slutgiltiga betygsättningen framgår inte helt konkret men hon ”fäster 

stor vikt vid de kunskaper eleven har redovisat muntligt” (Palmér 1999, s. 21). Vissa lärare i 

undersökningen ser den skriftliga förmågan som mer betydelsefull och lättare att överblicka. Det 

skriftliga är det som till stor del ligger till grund för elevernas slutbetyg. En av lärarna är ganska 

osäker på var hon står i betydelsen av det muntliga respektive det skriftliga. ”En svag skrivare 
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bör kunna kompensera sig genom god muntlig förmåga, menar hon, men det är svårare att sänka 

ett betyg för en elev som skriver väl men talar sämre” (Palmér 1999, s. 38).  

När det kommer till hur mycket eleverna i Palmérs (1999) studie vet om hur lärarna tänker kring 

betygsättningen visar studien på olika resultat. På två av skolorna tror eleverna att det skriftliga 

är viktigast för betygsättningen, något som inte stämmer överens med hur deras lärare tänker. På 

de tre andra skolorna tänker lärare och elever mer lika. Elevernas tankar kring hur fördelningen 

mellan det skriftliga och det muntliga borde vara är spridda.  

En av eleverna tror att det muntliga kommer betyda mer än det skriftliga i betygsättningen i 

Svenska B eftersom de har arbetat mycket muntligt. I andra ämnen tror hon dock att det skriftliga 

är viktigare eftersom det skriftliga enligt henne ”är mer konkret” (s. 18). Eleven tycker att det 

muntliga ska förbises om en elev har svårt för det, men om en elev har lätt för att tala så bör det 

bidra till betyget. Hennes klasskamrat tror att 75 % av betyget kommer baseras på de skriftliga 

aktiviteterna och 25 % på de muntliga. Klasskamraten tycker att det muntliga inte ska väga 

speciellt tungt i slutbetyget eftersom vissa elever har svårt för det. Hon säger till och med att det 

skulle vara orättvist om det muntliga betydde mycket för det slutgiltiga betyget eftersom hon 

anser att det är svårare att öva på det muntliga än det skriftliga. Eleven verkar ha en bild av att 

förmågan att göra bra muntliga framställningar är medfött. Eleverna verkar inte vara medvetna 

om hur deras lärare tänker kring fördelningen mellan det skriftliga och det muntliga i den 

slutgiltiga betygsättningen.   

3. Metodologiska utgångspunkter 

Det finns många olika sätt att nå fram till ett resultat. Richard J. Bernstein (1991) påpekar att 

forskningsprocessen alltid ska beskrivas eftersom läsaren ska kunna bedöma om resultatet är 

sannolikt. Det finns kvalitativa och kvantitativa metoder att välja mellan. När jag läste Eva 

Hultins doktorsavhandling Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning. En 

ämnesdidaktisk studie (2006) fick jag upp ögonen för etnografin. Intresset för skolans vardag är 

centralt inom etnografisk skolforskning (Hultin 2006) och mitt uppsatsämne faller inom ramen 

för skolans vardag, vilket har resulterat i att jag för att få reda på hur lärare och elever upplever 

muntlig kommunikation som grund för bedömning har valt att använda mig av de kvalitativa 

etnografiska metoderna observationer och semistrukturerade intervjuer.  
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Peter Woods (1986) menar att forskning inom utbildningsområdet ofta känns irrelevant för 

lärarna. Åsikter från lärare kan exempelvis vara att det är för stort fokus på teori och filosofi, 

forskningen borde kunna relateras mer till praktiken. Biesta och Nicolas Burbules (2003) 

påpekar vikten av att utbildningsforskning ska vara relevant för praktiken. Forskningen ska bidra 

med undervisningstekniker, belysa olika sätt att tolka den ”verkliga” undervisningen och olika 

sätt att se på kunskap etcetera (Biesta och Burbules 2003). Etnografiska studier kan vara det som 

fyller denna lucka mellan praktik och forskning. Etnografer är intresserade av vad människor är 

och hur människor interagerar med varandra. För att få reda på detta gör man studier inifrån den 

grupp man undersöker och utifrån deras perspektiv. Det är deras tankar som gäller. Därför måste 

forskaren försöka komma in i gruppen, in i det kulturella fält som gruppen innebär, för att kunna 

”look out from the inside” (Woods 1986, s. 4). Fältstudier har blivit starkt förknippat med 

etnografin. Fältstudier innebär att genom intervjuer eller observationer möta de människor man 

forskar om. För att komma in i gruppen behöver man som forskare uppehålla sig i den aktuella 

gruppen under en lång tid för att bli accepterad, insläppt och lära sig gruppens kultur (Woods 

1986).  

3.1. Urval och validitet  

Woods (1986) pekar på två huvudsakliga ingångar inom etnografin. Den ena är idiografisk, 

vilket innebär att resultatet är giltigt som beskrivande av just den speciella situation som man har 

undersökt. Eftersom situationer hela tiden förändras och består av flera olika verkligheter kan 

man inte få fram en sanning. Målet är istället att få en större förståelse för just den situation man 

har studerat (Woods 1986). Inom pragmatismen ser man forskningsresultat som något som 

endast kan visa på vad som var möjligt i just den situation som har undersökts. Resultatet är 

bara en möjlighet av många (Biesta och Burbules 2003). Woods (1986) hävdar att det andra 

sättet att se på validitet inom etnografin kallas för nomotetisk, vilket innebär att man 

generaliserar och jämför. Denna ingång har ett smalare fokus men innebär att fältstudierna kan 

göras bredare. Woods själv anser att man även kan blanda dessa två ingångar. I urvalet anser han 

att man kan välja en ”typisk” skola eller klass för att få ett så representativt resultat som möjligt. 

Min studie kan ses som i huvudsak idiografisk då jag inte gör anspråk på att få fram något 

allmängiltigt resultat. Dock har jag genomfört mina studier på en fristående skola och en 

kommunal skola för att få någon slags spridning. Jag har även försökt få ett någorlunda jämnt 
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antal killar och tjejer att delta i intervjuerna. I vissa grupper har dock detta varit svårt eftersom 

gruppen endast bestod av tjejer.  

Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang (1997) beskriver två huvudsakliga former av urval: 

Icke sannolikhetsurval (urval som inte baseras på slumpmässighet) och sannolikhetsurval (urval 

som baseras på slumpmässighet). Sannolikhetsurval är en kostsam och tidskrävande metod. 

Eftersom man i skrivandet av en uppsats varken har ekonomiska eller tidsmässiga förutsättningar 

för att använda sig av sannolikhetsurval, blir icke sannolikhetsurval lättare att använda sig av då 

man helt enkelt kan använda de informanter som ställer upp. Dessa informanter kan dock inte ses 

som representativa. Tyvärr finns det inte så stort utrymme för att välja vilka grupper, skolor och 

lärare man ska intervjua, man får ”ta vad man kan få” helt enkelt. Hultin (2006) pekar på hur 

svårt det är att få tillgång till det aktuella forskningsfältet och att det i hennes studie inte blev 

någon fråga om att göra ett urval av skolor och klasser. De skolor, lärare och elever som ställde 

upp blev de ”utvalda” informanterna. Detta är även fallet i min studie.  

3.2. Etik 

Personuppgifter ska självklart hållas hemliga. Hultin (2006) hävdar att det är viktigt att berätta 

om och följa Vetenskapsrådets (VR) forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002). De fyra 

huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebar i mitt fall att jag först informerade lärarna om mitt 

projekt och deras del i det, när de hade tagit ställning och sagt ja till deltagande informerade jag 

eleverna om mitt projekt, samt att jag tydligt berättade att det är frivilligt att delta under 

observationstillfällen och i intervjuer. Eftersom eleverna jag observerade och intervjuade alla var 

över 15 år behövde jag endast få elevernas eget samtycke. Jag informerade elever och lärare om 

att de när som helst under en observation eller en intervju har rätt att avbryta sin medverkan, och 

att detta inte på något sätt kan påverka dem negativt. Mitt ämne kan inte ses som etiskt känsligt 

och därför innebar konfidentialitetskravet endast att jag aldrig spelade in eller antecknade 

elevers, lärares eller skolors riktiga namn, inte ens i min privata kalender. Nyttjandekravet 

betyder i mitt fall endast att jag inte får dela med mig av min forskning till personer med icke-

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002).  

Utöver dessa fyra huvudkrav innehåller VR:s forskningsetiska principer även några 

rekommendationer. Rekommendation 2 är aktuell i mitt fall då jag har frågat både elever och 
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lärare om det är intresserade av att se min uppsats när den är färdigställd (Vetenskapsrådet 2002). 

Några av eleverna och samtliga tre lärare har sagt att de vill se resultatet, och det ska de 

självklart även få göra. Dessa principer anser Hultin (2006) vara en bra grund, men hon anser att 

man som forskare även bör överväga att låta aktörerna ta del av forskningen, tolkningar etcetera. 

Jag valde att läsa igenom VR:s forskningsetiska principer innan genomförandet av mina 

observationer och intervjuer för att få en bra överblick över vad som var aktuellt för mina 

undersökningar. Jag berättade om personuppgiftshantering, sekretessreglerna och om elevernas 

valfrihet att delta för klassen och gav dem chansen att avstå från deltagande. Jag upprepade även 

sekretessreglerna för informanterna innan jag intervjuade dem och gav dem återigen chansen att 

avstå från deltagande. Enligt Hultin (2006) är dock det viktigaste att man som forskare tar på sig 

det etiska ansvaret för sin studie eftersom man som forskare har makt över tolkningen och det 

slutgiltiga resultatet. Alla mina anteckningar och mitt inspelade material kommer förstöras efter 

att min uppsats har blivit godkänd.  

3.3. Pilotstudie 

Jag genomförde en observation, en lärarintervju samt en elevintervju för att pröva mina metoder 

och kontrollera om mina intervjufrågor var lämpliga. Observationen bestod av ett 

diskussionstillfälle i en klass som läser Engelska C. Klassen var uppdelad i två delar så de var 

cirka tio personer i varje diskussionsgrupp. I dessa grupper skulle den ena halvan vara negativt 

inställd till djurförsök, medan den andra skulle vara positivt inställd till djurförsök. Grupperna 

fick cirka 15 minuter på sig att läsa igenom ”propagandan” som läraren delat ut och sedan var 

det dags att diskutera. Jag satt i ett hörn av klassrummet och antecknade. Det kändes som en bra 

metod, men jag tvivlade lite på utifall observationer var nödvändiga.  

Efter min observation intervjuade jag en kvinnlig elev och insåg att observationerna trots allt var 

bra att genomföra eftersom jag genom dessa fick åtminstone en situation att koppla elevens 

tankar till. Grundfrågorna jag hade kändes alla relevanta och eleven verkade uppfatta vad 

frågorna innebar så jag behöll dem som bas i mina kommande intervjuer. I pilotstudien frågade 

jag endast eleven om hur hon uppfattade bedömningen av det muntliga i ämnet engelska (vilket 

var det ämne som var aktuellt när jag observerade hennes klass), och inte om hur hon uppfattade 

bedömningen av det muntliga i ämnet svenska. Jag bestämde mig dock för att i mina framtida 

elevintervjuer fråga om bedömningen av det muntliga i både engelskämnet och svenskämnet, 
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oberoende av vilket ämne som var aktuellt när observationen skedde. Lärarintervjun skedde efter 

elevintervjun. Grundfrågorna jag hade i pilotstudiens lärarintervju fungerade så pass bra att jag 

behöll alla, och beslöt att inte heller lägga till något. Även under lärarintervjun förstärktes 

känslan av att observationerna är betydelsefulla att ha som koppling till det som sägs i 

intervjuerna.  

3.4. Observationer 

Observationer är till för att se det som inte hörs, det vill säga vad människor gör. Observationer 

kan bestå av att forskaren under längre perioder befinner sig i fältet och deltar mer eller mindre 

aktivt, detta kallas för deltagande observation. Som forskare bör man försöka smälta in och vara 

så osynlig som möjligt för att inte störa aktiviteten. Det är viktigt att vara uppmärksam och ha ett 

bra minne. Minnet kan dock få hjälp på traven av inspelningar, anteckningar och fotografier 

etcetera (Woods 1986). Mina observationer kan ses som ”fria” (Kylén 2005). Eftersom jag under 

mina observationstillfällen inte behövde delta i undervisningssituationen antecknade jag under 

mina observationer det som var relevant för min studie. Jag valde att anteckna för hand istället 

för på dator eftersom datortangenter avger ett, för vissa, störande ljud.   

Deltagande observation är den mest förkommande metoden inom etnografin. Detta innebär i 

praktiken en hel rad olika sätt att forska och kombinationer av forskningsmetoder. Beroende på 

vilket mål man har med sin forskning kan man välja att vara mer eller mindre deltagande under 

sina observationer (Woods 1986). Mina observationer var till viss del deltagande eftersom 

eleverna var medvetna om att jag var där inkluderade de mig ibland i deras samtal. Jag försökte 

dock hålla en ganska låg profil så att det var elevernas aktiviteter som stod i centrum.  

3.5. Intervjuer 

Intervjuer är liksom observationer en mycket vanligt förekommande metod inom etnografin. 

Woods (1986) menar dock att intervjuer bör kombineras med andra metoder eftersom 

etnografiska intervjuer är något speciella. Woods skriver: ”People will not just talk to anyone” 

(Woods 1986, s 62) och visar därmed igen på vikten av att få tillträde till fältet och bli betrodd 

för att få fram något slags resultat av intervjusituationen. Informatörerna måste tro på 

forskningsprojektet och lita på att forskaren kommer slutföra det. Informatören måste kunna 
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känna att forskaren är intresserad av dennes åsikter kring ämnet samt kunna lita på att forskaren 

inte dömer informatören pågrund av vad han/hon säger.  

Förutom relationen mellan forskaren och informatören spelar plats och form stor roll. 

Etnografiska intervjuer ska vara ostrukturerade, djupa och hela tiden pågående. Detta innebär att 

intervjun nästan blir en del av det vardagliga samtalet och kan genomföras vid ett flertal 

tillfällen. Själva begreppet ”intervju” kan ses som problematiskt eftersom det ger en ton av 

formalitet, något som man i den etnografiska intervjun vill undvika. Woods (1986) föreslår 

istället att använda sig av begreppen ”diskussion” eller ”samtal”. Han skriver: ”indicate more of 

an open, democratic, two-way, informal, free-flowing process, and wherein people can be 

‟themselves‟ and not feel bound by roles” (Woods 1986, s. 67).  

Vad forskaren säger i intervjun och hur denne säger det har stor betydelse för utfallet. Om 

informatören känner sig likvärdig med forskaren blir intervjun oftast mer fruktbar. Woods 

påpekar dock att det är svårt att verkställa alla dessa krav. I en studie för en uppsats finns det inte 

tillräckligt med tid för att man ska kunna ha ett pågående samtal. Jag genomförde endast en 

intervju med varje informant och valde att under denna intervju utgå från förberedda frågor, men 

jag ställde även andra frågor när det kändes relevant och öppnade upp för ett samtal kring 

grundfrågorna. Detta kan ses som en ”mindre strukturerad intervju” (Kylén 2004). Vissa kallar 

denna typ av intervju för en semistrukturerad intervju. Jag gav mina informanter viss 

tolkningsfrihet av mina frågor eftersom sättet informanterna tolkar begreppen ”muntligt” och 

”skriftligt” är intressant. Hultin (2006) strävade efter att hennes intervjuer skulle vara informella, 

men hon påpekar att bandspelaren, antecknandet och det faktum att hon och hennes informatör 

satt instängda i ett rum gjorde att den formella inramningen gjorde sig påmind (Hultin 2006). Jag 

valde att spela in mina intervjuer med en diktafon utan att anteckna för att vara så närvarande 

som möjligt. Jag antecknade innan och efter intervjun istället. Palmér (2008, 2010) nämner att 

lärare kan visa att de lyssnar genom ”uppbackningar”. Detta är småord som ”ja”, ”mm”, ”nej”, 

”precis” etcetera. Uppbackningar var något som jag använde mig av under mina intervjuer då det 

är viktigt att visa att man är intresserad av det informanten säger. Även Kylén (2004) tar upp 

vikten av att stimulera informatören på detta sätt.     
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3.5.1. Skriftliga intervjuer  

Ibland kan texter vara ett bra stöd till observationer och intervjuer i etnografisk forskning. De 

kan även stå för huvudparten av den insamlade informationen. Detta material kan exempelvis 

bestå av enkäter, personliga dokument eller officiella dokument. Forskaren kan inte alltid vara 

fysiskt närvarande pågrund av tidsbrist, ekonomiska anledningar eller så kanske de personer man 

vill intervjua är väldigt geografiskt utspridda, då kan skrivna texter vara ett bra verktyg. Skrivet 

material kan även vara användbart innan och efter observationer och/eller intervjuer (Woods 

1986). Jag behövde vid ett tillfälle genomföra skriftliga intervjuer istället för observation och 

muntliga intervjuer. Efter transkriberingarna av intervjuerna har jag inte gjort någon åtskillnad 

mellan de olika intervjutyperna. Jag har behandlat båda de olika intervjutyperna som text.  

En av de lärare jag kom i kontakt med var läraren Cathrin. Jag skulle få komma och vara med på 

boksamtal som hon hade med fyra kvinnliga elever varje fredag och även få intervjua Cathrin 

och hennes elever. Vid två tillfällen var jag på plats för att observera boksamtalen men tyvärr 

fick jag vid det första tillfället veta att samtalen var inställda på grund av att två av eleverna var 

sjuka. Vid det andra tillfället hade Cathrins planering krånglat och boksamtalen hade blivit 

genomförda tidigare under dagen utan att jag hade blivit informerad. Den tredje gången jag 

skulle åka till skolan hann Cathrin ringa mig och meddela att hon skulle ha mentorssamtal med 

en elev istället för att ha boksamtal med eleverna. Tiden hade nu dragit iväg eftersom det mellan 

tillfälle ett och två dessutom hade varit en veckas lov och jag fick helt enkelt be Cathrin och 

hennes elever att svara på mina intervjufrågor via mejl istället, något som de gladeligen gjorde.  

3.6. Medvetenhet 

Etnografer försöker ta bort alla fördomar de kan tänkas ha kring den situation de ska studera. De 

vill observera fältet i dess naturliga form, ofta deltar de själva. Att göra saker med gruppen som 

studeras ses av många etnografer som det ultimata sättet att studera gruppen (Woods 1986). 

Hultin (2006) påpekar att vara på förhand bekant med fältet kan vara något som ibland ses som 

negativt inom den etnografiska skolforskningen. Att ha en distans till fältet är önskvärt. Detta är 

dock något som Hultin inte håller med om, hon såg istället sin närhet till fältet som en bistående 

faktor i vissa avgörande sammanhang. Hultin upplevde det som att: ”jag ofta fick legitimitet för 

mitt forskarjag via mitt lärarjag” (Hultin 2006, s 128). När vissa lärare exempelvis var oroliga för 

att samtalen inte skulle bidra till hennes forskning kunde hon relatera till dessa farhågor genom 



 

29 

 

att hon själv hade erfarenhet av lektioner som inte gått som hon planerat. Jag har visserligen inte 

jättemycket erfarenhet av läraryrket, men under det år jag har vikarierat som lärare har jag fått 

kännedom om hur lektioner aldrig går som man har tänkt sig. Denna kännedom gjorde att lärarna 

i min studie litade på mig. Woods (1986) påpekar att det är viktigt att som forskare visa att man 

inser vilka utmaningar läraren möts av varje dag (Woods 1986). När jag berättade för eleverna 

att jag arbetar som lärare samtidigt som jag studerar kändes det som att de blev lite lugnare och 

fick mer förtroende för mig. Förmodligen för att begreppet ”lärare” är något de känner sig mer 

hemmastadda med än en person som kommer från universitetet för att ”studera” dem.  

Woods skriver: ”one must try to combine deep personal involvement and a measure of 

detachment. Without the latter, one runs the risk of „going native‟” (Woods 1986, s 34). Närhet 

är positivt när forskaren utför sina fältstudier, medan distansen behövs när forskaren analyserar 

fältstudierna. Vissa anser dock att forskaren bör pendla mellan närhet och distans både när denne 

utför sina fältstudier och under analysarbetet. Hultin påpekar att:  

Också forskningsprocessen för detta arbete kan beskrivas med hjälp av termerna närhet och 

distans, två tillstånd eller forskarmodus som jag dialektiskt växlade mellan. Mitt i all närhet i min 

närvaro på fältet fanns det ständigt öar av distans som jag drog mig tillbaka till – och där fröna till 

analysen såddes. Väl tillbaka på universitetet med alla distanserande teorier och diskussioner, 

begrepp och andra analytiska verktyg kunde distansen ersättas av närhet igen inte minst genom 

videoinspelningarna från de studerade samtalen om litteratur (Hultin 2006, s 128).   

 

Jag upplevde det som att jag under mina intervjuer och observationer pendlade mellan närhet och 

analyserande (distans). Egentligen kändes det som att jag både hade närhet och distans då jag 

under mina studier självklart var uppmärksam på vad informatörerna gjorde och sa men 

samtidigt analyserade det de sa och funderade på hur jag kunde bygga vidare på det.   

Som forskare krävs det att man är i rätt sinnesstämning. Man söker ny kunskap och en förståelse 

för det man forskar om och då hjälper det om man är nyfiken och lite äventyrlig. Förutom detta 

så innebär forskning att man måste inse att den kunskap man redan har kring ämnet när man går 

in i studien är bristfällig (Woods 1986). Oavsett hur man väljer att utföra sina fältstudier så 

innebär det möten mellan forskaren och de individer som denne studerar. Forskaren som person 

har betydelse för utfallet. Forskarens språk och presentation av forskningsuppgiften har 

betydelse, men även ytliga saker som exempelvis klädsel och kön påverkar resultatet. Detta är 

något som forskaren själv ska vara medveten om och klargöra för läsaren. Jag valde att klä mig i 

så neutrala kläder som möjligt (”jeans och t-shirt”) för att smälta in. Jag upplevde det som att 
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både eleverna och lärarna var mycket positiva till mig och min studie. Förmodligen bidrog både 

min presentation av studien, min sinnesställning och mitt uttryck till detta.    

3.7. Att bli insläppt  

Att forskaren presenterar projektet på ett trovärdigt sätt och att forskaren ger en ansvarsfull bild 

av sig själv spelar även stor roll för möjligheten att få tillträde till det fält man vill studera. Det 

kan vara mycket komplicerat att bli insläppt på en skola (Woods 1986, Hultin 2006). Jag valde 

att presentera mitt projekt i ett mejl och skrev att jag framförallt ville komma i kontakt med 

lärare i svenska och engelska. När det väl var dags för observationerna och intervjuerna så 

presenterade jag mitt projekt kort inför klassen och pratade även lite om VR:s etiska regler.  

Att få tillåtelse att komma in i ett fält kräver aktörernas tillit. Detta tillträde omprövas gång på 

gång och för att kunna slutföra sin studie krävs det att man är beredd på detta. Hultin (2006) 

använde sig av respons som ett verktyg för att ge deltagarna en känsla av tillit. Hon påpekar 

faran i att inte ge någon respons till deltagarna och tar bland annat upp att läraren kan misstänka 

att forskaren döljer negativ kritik. Jag valde att ge en kort respons till de elever jag intervjuade 

efter inspelningen. Lärarna var mer nyfikna och frågade efter intervjuerna och observationen 

saker som ”Kommer du ha någon nytta av det här?”. Mitt svar på detta var alltid ”ja” eftersom 

även ”misslyckade” lektioner innehåller saker man kan använda i sin studie. Med lärarna pratade 

jag ofta minst tio minuter efter intervjuerna om mina tankar kring det de hade sagt för att få dem 

att känna tillit till mig och min studie.  

Om man ser på fältstudier som ren materialinsamling behöver det inte vara forskaren själv som 

gör materialinsamlandet. Hultin (2006) håller däremot med många andra etnografer och ser 

fältstudier som deltagande studier där forskaren själv är sitt främsta forskningsinstrument och där 

det är nödvändigt att forskaren gör sina egna fältstudier. Detta innebär även att forskaren måste 

reflektera över sig själv och sitt handlande (Hultin 2006). När jag har utfört mina intervjuer har 

betydelsen av att jag själv gör intervjuerna varit stor. Jag får chansen att få en personlig kontakt 

med informatörerna och ställa följdfrågor utifrån informatörernas svar.  

3.8. Genomförande 

Jag valde att kontakta två kommunala skolor och en fristående skola i slutet av september 2011. 

Av dessa fick jag kontakt med lärare på två av skolorna. Jag presenterade mitt projekt i ett mejl 
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och skrev att jag framförallt ville komma i kontakt med lärare i svenska och engelska. Eftersom 

jag ville observera tillfällen där muntliga aktiviteter var centrala var det många lärare som 

svarade att de inte skulle ha några sådana tillfällen under denna period (oktober och november 

2011). Jag skickade även ut ytterligare ett mejl i början av oktober för att se om någon ny 

nappade, men tyvärr ledde inte detta till något nytt.  

De informanter jag fick kontakt med består av tre lärare på två olika gymnasieskolor i 

Mellansverige och tio olika elever. Alla namn på informanterna och klasserna som nämns är 

fiktiva för att skydda informanternas identitet. Lärare och elever har ett späckat schema och jag 

är glad att jag har fått tillgång till ett fält. På grund av olika förutsättningarna har olika intervjuer 

gett olika förutsättningar för analys. Med Anette och hennes elever observerade jag först 

lektionen och sedan intervjuade jag eleverna Anna, Alexandra och André. Därefter intervjuade 

jag läraren Anette. När det gäller Bosse och hans elever observerade jag först Blandklassens 

diskussionsseminarium för att sedan intervju eleverna Bettina och Björn. Efter detta intervjuade 

jag Bosse. Samma vecka genomförde jag de två observationerna i Estetklassen och genomförde 

efter båda dessa observationer, intervjun med eleven Benny. Som jag skrivit tidigare tvingades 

jag genomföra intervjun med läraren Cathrin och fyra elever, Cecilia, Carin, Cassandra och 

Catharina, skriftligt via mejl, dessa mejlsvar fick jag under samma vecka. Jag har i efterhand 

skrivit samman intervjuerna. 

3.9. Analys och transkribering 

Inom etnografin genomförs analysen delvis under tiden som man gör sina fältstudier eftersom 

forskaren under sina studier hela tiden reflekterar (Woods 1986). Att analysen delvis sker 

simultant med fältstudierna är något som även Hultin (2006) påpekar. I etnografisk 

utbildningsforskning finns sex olika aspekter när det kommer till analysen. Dessa är enligt 

Woods (1986): speculative analysis, classifying and categorizing, concept formation, models, 

typologies and theory. Etnografiska forskare går inte alltid igenom alla dessa steg. De kan även 

genomföras i olika ordning. De steg som jag anser är väsentliga för min analys är Speculative 

analysis som innebär snabba, preliminära reflektioner och insikter som görs under fältstudierna 

och concept formation, där forskaren formulerar centrala begrepp.  

Hultins (2006) transkriberingar är av olika detaljrikedom beroende på vad ur hennes material hon 

ville visa, men eftersom hennes studie är fokuserad på helheten så är transkriberingarna inte lika 
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detaljerade som de vore om man istället hade ett mikrofokus. Hon har även valt att konsekvent 

använda sig av skriftspråksvarianter av det sagda för att underlätta läsningen (Hultin 2006). 

Eftersom min studie går ut på att analysera vad informanterna säger och inte hur de säger det har 

jag valt att använda samma metod som Hultin när jag transkriberar mina intervjuer. Jag använder 

mig alltså av skriftspråksvarianter av det sagda och jag skriver inte ut uppbackningar (se under 

intervjuer) som sker när mina informanter pratar då detta skulle bli alldeles för rörigt.  

4. Resultatredovisning 

4.1. Skolorna och lärarna 

Jag har sammanlagt genomfört fyra observationer, tre lärarintervjuer och tio elevintervjuer på två 

olika skolor. Jag inleder här nedan med en kort presentation av skolorna och de tre lärarna, samt 

vad deras deltagande har bestått av, för att i nästa kapitel mer konkret presentera mitt resultat.  

Mediaskolan är en fristående skola i Mellansverige som är relativt ny, den har funnits i cirka tio 

år. Skolan kan ses som en skola med framförallt IT- och medieprofil. 

Bergaskolan: Bergaskolan är en kommunal skola i Mellansverige. På skolan finns 

samhällsvetenskapsprogrammet, estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, samt 

individuella programmet.  

Läraren Anette: En observation och en intervju. Jag intervjuade tre av Anettes elever i samband 

med observationen; Anna, Alexandra och André. Anette arbetar som engelsklärare på 

Mediaskolan. Anette har arbetat som lärare i 15 år.  

Läraren Bosse: Tre observationer (i två olika klasser) och en intervju. Jag intervjuade tre av 

Bosses elever i samband med observationerna; Bettina, Björn (i Blandklassen) och Benny (i 

Estetklassen). Bosse är lärare i ämnena svenska och engelska, men för tillfället undervisar han 

bara i engelska. Bosse har arbetat som lärare i cirka tretton år. 

Läraren Cathrin: En skriftlig intervju och fyra skriftliga elevintervjuer med eleverna Cecilia, 

Carin, Cassandra och Catharina. Cathrin är lärare i ämnena svenska och spanska och har arbetat 

som lärare i två år.  
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4.2. Anette och hennes elever 

4.2.1. Den observerade lektionen 

Observation 1: 

Läraren Anettes undervisning i kursen Engelska 5 i Mediaklassen. Bokpresentationer i par. ”Tv-

soffa”-intervjuer där den ena av de två eleverna först agerar intervjuare och den andra eleven 

agerar gäst och vise versa. Läraren Anette kallar det för ”bokcafé” och lektionen startas upp med 

att alla får ta fikabröd och dryck. Det är nedsläckt och endast stearinljus lyser upp klassrummet. 

”Intervjuerna” sker i en soffa längst fram i klassrummet.  

Anette inleder med att be ett av paren att gå upp och de går och sätter sig i soffan och startar sin 

presentation. Efter ett par är färdigt får de applåder och läraren tackar oftast bara och ber ett nytt 

par att gå upp. I enstaka fall ställer läraren någon fråga, men det är endast om något är oklart. 

Eleverna talar oftast till varandra och tittar på varandra, men vissa par väljer istället att titta på 

publiken. I de fallen blir situationen väldigt konstig eftersom de ska ställa frågor till varandra 

och inte till publiken. Man kan se att partnern då ofta blir lite distanserad.   

Vissa av eleverna väljer att göra presentation lite komisk och spela lite teater. Några av 

presentationerna är mer inövade än andra och några är mer som naturliga samtal. Eleverna talar 

om saker som genre, karaktärisering och handling. I slutet av presentationen berättar de även vad 

de tyckte om boken och vilka åldrar de skulle rekommendera den till och varför. Gruppen består 

mestadels av tjejer. 

4.2.2. Anettes och hennes elevers tankar kring den 

observerade lektionen 

Anette anser att det muntliga är mycket viktigt i ämnet engelska. Hon säger själv att hon på 

senare tid har börjat arbeta mer med muntliga aktiviteter med sina klasser och att hon anser att 

det finns belägg för detta val i styrdokumenten. Dock säger hon att ”det är lätt att ”falla i fällan” 

att det ändå är det skriftliga som på något sätt är det viktiga, men jag jobbar med mig själv i att 

hitta andra sätt att få bedömningsunderlag”. Kring planeringen av dessa bokpresentationer säger 

hon: 

Observationer: Lärarintervjuer: Elevintervjuer: 

4 3 10 
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Jag tänkte att jag vill att de ska prata mycket och att det kanske vanliga sättet att redovisa en bok 

som man har läst är att man skriver om det man har läst. Det har de också fått göra. De har fått 

skriva läsloggar vid tre tillfällen under läsningen.  

I klassen är det några elever som tycker om att läsa, men endast en elev som säger att hon läser 

mycket och alltid har en bok på gång. Eleverna läser sällan böcker och därför ansåg Anette att 

detta var ett ypperligt tillfälle för eleverna att ”dela med sig av sina läsupplevelser” och kanske få 

sina klasskamrater att läsa mer.  

Som slutprodukt så såg jag framför mig att vi skulle kunna bygga upp lite stämning också kring att 

öka läslust och att de ska faktiskt få berätta för varandra.  

Anettes elever verkar gilla det muntliga. Detta är både något som jag tyckte mig se under min 

observation, och något som bekräftades av de av hennes elever som jag intervjuade. Eleverna 

berättar att de i klassen, trots att de bara har varit en klass i cirka två månader, har lärt känna 

varandra väldigt bra. Eleven Anna beskriver det som ”naturligt” att prata med de andra i klassen. 

André säger ”Man kände sig bekväm. Man har lärt känna klassen och så”. Alexandra påpekar 

dock att vissa pratar mer än andra och att ”vissa tycker att det är jobbigt att prata engelska, de 

tycker att det känns konstigt och stelt”. Själv har hon inga problem med att prata engelska med 

klasskamrater eller inför klassen. André påpekar att för de elever som är nervösa är det bra att ha 

de muntliga aktiviteterna i smågrupper, men André själv gillar att ha muntliga aktiviteter i 

helklass. Han uppskattar muntliga aktiviteter i allmänhet.  

Jag tycker man kan improvisera mer när det gäller muntligt. Så jag tycker om när vi har muntligt 

för då kan man liksom visa vad man kan. Skriftligt är det lite mer svårt. Jag tycker vi borde ha fler 

sådana här moment när vi har muntliga. 

Anna och André framhåller att stämningen under bokpresentationerna spelade stor roll. Anna 

berättar  

Jag tyckte det var väldigt kul, eftersom vi gjorde det på ett så avslappnat sätt. Så det blev inte 

riktigt som en vanlig redovisning. Då kan det ofta bli lite nervöst när man står inför klassen bara, 

utan nu satt man ner och alla fikade, så det blev väldigt avslappnat och skönt.  

 

4.2.3. Bedömning i ämnet engelska 

När det gäller bedömningen av det muntliga så säger Anette: 

Min avsikt är att ta stor hänsyn till de muntliga, och jag jobbar aktivt för att erbjuda många 

tillfällen till muntliga övningar under lektionerna. I bedömningen får det kanske 25 procent av den 

totala bedömningen. Jag tänker utifrån de fyra huvuddelarena; speaking, listening, reading and 

writing. 
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Anette använder sig av matriser för att bedöma de muntliga aktiviteterna. 

Jag använder mycket matriser, muntliga matriser där jag plockar ut kriterierna för vad man ska 

prestera muntligt och det använder jag när de gör muntliga redovisningar och har det som min 

dokumentation och då tycker jag att det känns väldigt bra. 

Eleven Anna tror och hoppas att det skriftliga betyder lika mycket för slutbetyget. Dock tror hon 

att om en elev är bättre på att uttrycka sig skriftligt än muntligt så kan nog det väga upp de 

muntliga svagheterna. När jag frågar hur Anna tror att läraren tänker om en elev tvärtemot är 

bättre på det muntliga än vad hon/han är på det skriftliga så svarar Anna: 

 Ja, då tänker hon väl på det. Men samtidigt måste hon ju också tänka på betyget när det gäller att 

skriva så att det inte bara blir det muntliga som du har gjort utan du måste ju ha kunskaper inom 

båda. 

Anna går alltså tillbaka till sin grundtanke om att det muntliga och skriftliga ska vara lika 

betydelsefulla för slutbetyget. Eleven Alexandra tror att det muntliga är mer betydelsefullt, men 

påpekar även att både det muntliga och det skriftliga är viktiga.  

Jag tror att det muntliga är viktigare, för det är nog viktigare att kunna prata på engelska än att 

kunna skriva. Eller jag vet inte men… båda är viktigt. Men det muntliga är nog ändå det i 

slutändan för om man ska utomlands sen och jobba och så. Även om båda är viktiga. 

André tror att de muntliga aktiviteterna ger mer bedömningsunderlag till läraren än vad det 

skriftliga gör.   

4.2.4. Bedömningen i ämnet svenska 

I svenskämnet tror Alexandra att kraven är högre och att det skriftliga har större betydelse än det 

muntliga.  

För att man pratar ju svenska varje dag med lärarna så de hör ju, man kan ju prata svenska. Så då 

är det mer skriftligt de måste kolla på. Hur man stavar och grammatik och grejer. Båda är viktiga, 

det är samma sak där. 

Det sista hon säger här, ”båda är viktiga”, återkommer hon till senare i intervjun då det verkar 

som att hon är av åsikten att det skriftliga har lika stor betydelse för slutbetyget i svenska, dock 

tvekar hon väldigt när hon ger sina svar kring detta.  André tror att det skriftliga betyder lite mer 

än det muntliga när det gäller slutbetyget i svenskämnet.  
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4.3. Bosse och hans elever 

4.3.1. De observerade lektionerna 

Jag observerade tre av Bosses lektioner, en lektion med Blandklassen och två lektioner med 

Estetklassen. Här nedan följer en presentation av de observerade lektionstillfällena. 

Observation 1:  

Läraren Bosses undervisning i kursen Engelska C i Blandklassen. Oförberedda 

diskussionsseminarier. Bosse inleder lektionen med att berätta vad han har tänkt att klassen ska 

göra och delar in klassen i två grupper med cirka sju personer i varje grupp. Eleverna får en rad 

olika ämnen att välja mellan och så ombeds de att välja två stycken att berätta om i gruppen (se 

bilaga 3). Efter att de har berättat om sina två ämnen ställer Bosse och de andra eleverna frågor 

och ofta blev det längre samtal om alla möjliga saker.  

Efter att alla har fått prata om sina ämnen lägger Bosse fram två papper med ansikten på bordet. 

Han ber eleverna att associera fritt kring människorna bakom ansiktena. Vad lever de för liv? 

Var kommer de ifrån? Vad arbetar de med? Vem skulle du vilja träffa? Och så vidare. Även detta 

ledde till längre samtal. 

 

  

Observation 2: 

Läraren Bosses undervisning i kursen Engelska B i Estetklassen. Eleverna har haft en fri uppgift 

där de kunde välja mellan en rad olika sätt att utföra den muntliga delen av uppgiften (se bilaga 

4). Vissa ska läsa upp dikter, andra har regelrätta presentationer inför klassen, några ska i samtal 

med några andra elever endast berätta om hur det har gått att arbeta med uppgiften etcetera.  

Denna lektion inleds med att Bosse frågar vilka som är redo att presentera eller prata om vad de 

har arbetat med. Det visar sig att endast ett fåtal av eleverna är färdiga med uppgiften. Tre av de 

elever som är färdiga håller sina presentationer under denna lektion. En manlig elev inleder med 

att berätta om sin resa till Rom inför hela klassen. Han utgår ifrån sina bilder som han visar med 
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hjälp av en projektor. När han är färdig berättar två kvinnliga elever om sin resa till London på 

ungefär samma sätt som föregående talare, men under längre tid. Alla tre verkar mycket 

bekväma med att prata inför klassen. De pratar väldigt fritt och verkar inte speciellt nervösa. 

Under presentationerna ställer både Bosse och klasskamraterna frågor och efter presentationerna 

får eleverna applåder.  

Observation 3: 

Läraren Bosses undervisning i kursen Engelska B i Estetklassen. Detta gäller samma uppgift (se 

bilaga 4) som föregående observation, men vid detta tillfälle är det presentationer och dylikt i 

smågrupper. Gruppen jag observerar består av en kvinnlig elev och tre manliga elever. En av de 

manliga eleverna börjar (Benny i mina intervjuer) med att prata om en kompositör från Ryssland. 

Han pratar fritt och påläst och spelar även upp ett stycke av denna kompositör på sin 

mobiltelefon. Den kvinnliga eleven tar sedan över med att prata om en dikt som hon har skrivit. 

En dikt skriven av Voltaire har inspirerat henne till att skriva en egen dikt som hon läser upp för 

gruppen på ett mycket personligt och avslappnat sätt.  En manlig elev fortsätter med att berätta 

om cirkus freak shows från förr i tiden på ett avslappnat sätt och nästa manliga elev pratar 

väldigt fritt om en låttext som han har analyserat. Efter varje elevs presentation får de applåder 

och emellan, och ibland även under, elevernas presentationer ställer Bosse frågor och 

kommenterar det eleverna har sagt.  

4.3.2. Ämnet engelska 

Bosse väljer att se engelskkurserna som bestående av tre delar; produktion, reception och 

interaktion. Detta baserar han på Skolverkets indelning. Han säger 

det finns produktiva färdigheter som handlar om… som konkret handlar om vilket medium du 

producerar med, om det är röst, eller om det är penna eller dator. Men det finns ju många 

produktiva färdigheter som handlar om förmågor att uttrycka dig som du har som är oberoende av 

medierna, till exempel att argumentera. Det kan du ju visa via text eller via tal och om det finns 

med, om det står att du ska kunna argumentera och du bevisar det för mig så struntar jag i på vilket 

sätt det är eftersom inte det är definierat att det ska vara i text. 

Trots att Bosse väljer att dela in engelskkursen på detta sätt så tar han senare under intervjun 

även upp den verbala förmågan.   

[J]ag tittar ju jättemycket på verbal och interaktiv förmåga för det är ju ändå det som är språkets 

primära funktion i verkligheten, man håller ju inte på och skriver hela dagarna. Det gör ju inte ens 

en journalist. De pratar ju förmodligen mer än de skriver, om man inte är totalt asocial. 
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Bosses elever har lite olika åsikter om hur mycket muntliga aktiviteter de har haft under 

engelsklektionerna. Bettina tycker att de har arbetat mycket med samtal på engelskan, men hon 

önskar att det muntliga skulle ta ännu större plats,  

just för att det är ett språk och man lär sig det för att man ska prata. Jag tycker väl kanske att man 

lägger för mycket del på grammatik och sådant där som inte spelar så stor roll. Det blir lätt att man 

hakar upp sig på det och tänker ”jag kan inte prata så bra i den tempusformen” och så bara struntar 

man i att säga något överhuvudtaget. 

Björn håller inte med Bettina, trots att de går i samma klass och även har läst både Engelska A 

och Engelska B tillsammans. Han tycker inte att de har arbetat speciellt mycket med muntliga 

aktiviteter, speciellt inte under B-kursen. Björn säger att han gillar att prata och han uppskattar 

de muntliga aktiviteterna. Ibland kan Björn ha lite svårt för att komma igång, men efter ett tag 

brukar det gå bra. Benny läser både Engelska B och Engelska C samtidigt och tycker att C-

kursen utmärker sig som en kurs där de arbetar mycket med muntliga aktiviteter. I B-kursen, där 

Benny har Bosse som lärare, tycker han än så länge att det har varit ganska jämt fördelat mellan 

det skriftliga och det muntliga.  

4.3.3. Bedömning i ämnet engelska 

Bosse ser endast till elevernas förmågor när han sätter slutbetyget. Han har inga listor med betyg 

på olika uppgifter, utan han anser att man som lärare ska känna till sina elever så pass bra att man 

vet vilka förmågor de har. Förmågor som de har visat genom olika uppgifter, naturligtvis, men 

elevens förmågor ska man som lärare ha lagrat i sitt minne anser Bosse och säger att till och med 

han själv, trots att han enligt sig själv har otroligt dåligt minne kan komma ihåg sina elevers 

förmågor. 

Jag kan komma ihåg vad ”Lisa” har för kvalitativa förmågor och färdigheter i min kurs när det har 

gått ett år, fan vore väl annars. Eller hur? Då har man inte nog bra relation med eleverna om man 

inte kan komma ihåg det. 

Endast i undantagsfall har Bosse behövt gå tillbaka och titta på enstaka resultat för att sätta en 

elevs slutbetyg. ”Men det har alltså hänt tre, fyra, fem gånger på tretton år så ja. I‟ll leave it at 

that”.  

Trots att Björn inte tycker att de har gjort så mycket muntligt på engelskan så tror han att lärarna 

värderar det muntliga högre än det skriftliga. Även Bettina tror att de muntliga aktiviteterna är 
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det som är mest betydelsefullt för slutbetyget i engelska. Björn nämner även att läraren Bosse har 

sagt att kursen Engelska C innehåller mycket kommunikation och muntligt.  

Bosse har sett en trend bland de elever som går sitt första år på gymnasiet. ”Det finns ju många 

som på något sätt har verkat socialiserats in i tänket att det är ”skriva, skriva, skriva””. Eleverna 

säger att de inte kan prata engelska men ändå har de fått ett G eller till och med ett VG i engelska 

i årskurs 9. Bosse har även haft elever som i årskurs 9 har fått MVG i betyg, men som ”själva 

säger att de gångerna de har behövt prata engelska på lektionerna kan de räkna på ena handens 

fingrar”. Detta tycker Bosse är skrämmande. Många elever tror att ”har vi inte skrivit något, då 

har vi inte gjort något”, när Bosse tycker att en klass har hunnit arbeta med jättemånga olika 

uppgifter och att eleverna i klassen har gjort jättestora framsteg, då kan elever fråga ”när ska vi 

börja göra någonting?”.  

Om betygsättningen säger Benny: 

[S]jälvklart så följer ju lärarna efter betygskriterierna ju, och sen så är det… jag tror att de kollar 

mycket på hur mycket eleven själv har utvecklats. Om vi säger att du har G till att börja med och 

sen utvecklas du rätt så mycket så försöker man oftast inte bara titta på, jag tror inte de bara kollar 

på det negativa det mesta. Oftast hur mycket du har utvecklats, det positiva först. Sen så självklart 

så måste man ju kommentera som lärare, så kan själva eleven förbättra sig.  

Benny fortsätter med att prata om skillnaden mellan det skriftliga och det muntliga i 

bedömningen. 

Och jag tror att det ligger rätt så jämt när det gäller muntligt och skriftligt. Men skriftligt tror jag 

man är mer petigare, eftersom att… grammatiskt korrekt, det är det man vill sikta på, medan i 

muntligt kan man lika gärna köra lite prat… talspråk, vad det nu kallas, vanligt pratande som är 

”common talking” som det kallas. Det är nog själva skillnaden för du kan inte använda sådant 

språk när det gäller skriftligt, då blir det ju ”what?”. Det blir ju väldigt fel grammatiskt och du 

kanske får en massa streck där och där. Så det är enda skillnaden tror jag. 

Bosse tror att det som lärare i allmänhet behöver bli bättre på är att identifiera elevernas 

förmågor när de visar sig, ”speciellt kvaliteter som kanske ligger i periferin, eller kanske till och 

med helt utanför det som är i fokus”. Han anser att man som lärare måste vara förtrogen med de 

kvaliteter som ingår i den kurs man undervisar i, om man inte är förtrogen med kvaliteterna, det 

är då man måste ha prövningar. 

[J]ag sitter inte här och påstår att jag kan målen för Svenska A och Engelska A och B, och vad det 

nu är, utantill, men jag vet vad kvaliteterna är och det tror jag man måste som lärare gå runt och 

vara helt förtrogen med. Vad är det Skolverket definierar som kvaliteterna i den här kursen, för 

annars kommer man ju inte kunna identifiera dem.  



 

40 

 

Bosse nämner en elev i Blandklassen som endast har varit med under tre lektionstillfällen. Trots 

detta vet Bosse otroligt mycket om henne förmågor eftersom hon under dessa tillfällen har tagit 

chansen att visa sin ansenliga kapacitet när det gäller att prata engelska och andra kvalitativa 

förmågor som har visats genom tal. Bosse hävdar att denna elev i andra kurser inte får betyg 

eftersom ”hon inte gör uppgiften, men då är det ju lärarna som undviker att identifiera de 

kvaliteterna som faktiskt visar sig”. På grund av Bosses sätt att tänka kring identifierandet av 

kvaliteter har han ibland blivit kallas för ”curlinglärare”, något han själv tycker är väldigt 

märkligt eftersom han aldrig har gett någon ett betyg de inte förtjänar.   

Bosse är medveten om hur lätt det är att som lärare, under hektiska perioder, strukturera upp sitt 

arbete på ett nästintill neurotiskt sätt, ” ”nu jobbar vi med det här, och sen jobbar vi med det här” 

och sen faller man in i tänket att du som elev inte har gjort den och den biten och därför är inte 

du bedömbar”, men är man bara förtrogen med kvaliteterna i kursen så behöver man enligt Bosse 

inte ha total kontroll på precis allt hela tiden.  

Bosse anser att mer tid borde läggas på diskussioner lärare emellan om vad man anser kring 

ämnesplanens formuleringar som till exempel ”relativt bra”, ”relativt varierat”. ”Det är där vi 

språklärare kommer att tänka olika”. För att få en likvärdig bedömning måste bedömning 

diskuteras istället för allt administrativt som enligt Bosse tar alldeles för stor plats under 

lärarkonferenser och liknande.  

4.3.4. Planeringen av de observerade lektionerna 

Kring hur Bosse tänkte vid planeringen av lektionen som jag observerade med Blandklassen 

säger han:  

Jag tänkte ju som så att den här gruppen har varit lite tystlåten, det finns några pratglada personer 

men de flesta är ju liksom, sitter och är tysta hela tiden och vi har jobbat en hel del med 

konversation. I princip så har vi haft seminarieform, det är det enda vi har gjort hittills och det 

funkar fortfarande inte. De har haft lite skrivuppgifter och såhär, men i det stora hela har det varit 

så att jag har fått ta till en skrivuppgift för det har inte blivit som jag har tänkt mig på seminariet 

för att de delar inte med sig utan de svarar bara på tilltal.  

För att gå till botten med problemet att inte speciellt många av eleverna i Blandklassen pratar 

genomförde Bosse enskilda samtal med eleverna om hur pass viktigt och varför det muntliga är 

viktigt. Efter dessa samtal ville Bosse se om det hade haft någon inverkan och testade detta 

genom att ha dessa diskussionsseminarier. ”Anledningen var liksom att ”nu ska vi se om de har 
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förstått varför det (muntliga) är viktigt och att de visar det genom att bara delta och det gjorde de 

ju”.  

Bosse tar upp trygghetsaspekten som en av anledningarna till att de samtal han har försökt skapa 

i Blandklassen inte har fungerat, ”de kanske inte känner sig riktigt trygga för att de är liksom två 

eller tre klasser. Och sen har vi jobbat sakta men säkert framåt mot någon slags målsättning som 

innebär att de vågar prata då, eller att jag blir nöjd med att de inte fortfarande är livrädda i alla 

fall”. I Estetklassen observerade jag slutfasen av ett projekt där eleverna har fått väja ganska fritt 

hur de ska presentera det. Det ska ingå både en läsdel, en skrivdel och en muntlig del, men hur 

stor plats varje del ska ta har eleverna själva fått bestämma (se bilaga 4). Benny tycker att det här 

projektet har varit väldigt roligt just på grund av valfriheten. Han tar även upp att valfriheten är 

positiv för de elever som är osäkra när det gäller det muntliga:  

om man är extremt nervös och rädd och inte vill prata med någon så kan man bara prata med själva 

läraren, så det är bra. Jag tycker att det är bra ordnat, som sagt. 

Blandklassens lektion modellerade Bosse ”utifrån hur skolverket tänker med två olika typer av 

delar, de har ju ofta tre delar visserligen då”. Han förklarar det som att 

Vi försöker få såhär en informationsbit och sen en öppen diskussionsbit för då har de kanske 

slappnat av litegrann och vågar. Börjar man med den här ”diskutera fritt kring bilderna” så 

kommer det ju förmodligen bli som det alltid, att ingen sitter och säger något.  

Utvärderande säger Bosse att ”det blev ju en framgång” och att  

det funkade ju rätt så bra för alla vågade ta ton och vissa tog ju mycket ton som faktiskt inte har 

gjort det i klassrummet så mycket. Sen var det ju några som elev x och några stycken som alltid 

pratar i klassrummet som även pratade här, men så är det ju naturligtvis.  

4.3.5. Svenskämnet 

I svenskämnet arbetar Bosse ungefär på samma sätt med samtal som i engelskan. I intervjun tar 

han upp exempel på informella samtal som skett mellan honom och eleverna under 

litteraturarbete. Bosse har sagt till eleverna att de alltid är välkomna att ställa frågor och prata 

med honom om boken medan de läser, och vissa valde att inte göra det medan andra valde att 

komma till honom och fråga om stycken i boken som de inte riktigt förstår och då har det enligt 

Bosse ofta uppstått väldigt fruktbara samtal mellan Bosse och den eleven. De har diskuterat olika 

litterära begrepp och Bosse har då sett förmågor som han annars kanske inte hade fått chansen att 

se.  
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Bosse försöker hela tiden ha en dialog med sina elever och tänker därför inte speciellt mycket på 

uppdelningen ”skriftligt och muntligt”.  

Den muntliga biten är på något sätt så stor liksom så den ger bekräftelse både om muntliga 

färdigheter men också om intellektuella färdigheter förmågor, analytiskhet, massor med saker som 

du om du inte har ett dialogiserande undervisningssätt blir kanske tvungen att pröva i text. 

Bosse riktar kritik mot kollegor som inte uppmuntrar ett dialogiskt klassrum. Han säger: 

Om du tycker om att köra lite föreläsningsstuk då har jag svårt att tro att du kan bli så pass 

förtrogen med elevernas intellekt att du sen vet hur analytiska de är utan att du tvingar dem att 

skriva analyser eller hur liksom? Det är inget fel med att få dem att skriva analyser, men jag tycker 

det är fel att inte uppmuntra dialogisering. Men jag är fullt med på att man kanske inte vill hålla på 

som jag gör, men jag tycker alla lärare bör uppmuntra dialogisering.  

Ingen av de elever Bosse har i engelska har honom som lärare i svenska. Det som dessa elever 

säger om svenskämnet går alltså inte att koppla till det Bosse säger om hur han tänker kring 

svenskämnet. I svenskämnet tycker Bettina att det känns som att de genomför muntliga 

aktiviteter ” bara för att det står att man ska göra det”. Just vid intervjutillfället arbetar Björns 

klass med förberedelser för den muntliga delen av det nationella provet i svenska, men Björn 

säger att de inte har arbetat speciellt mycket med muntliga aktiviteter på svensklektionerna innan 

dessa förberedelser.  

Bennys svensklärare är även hans historie- och kulturhistorielärare. Läraren har enligt Benny valt 

att ha ämnesövergripande projekt där hon dock naturligtvis sätter separata betyg på de olika 

ämnena. I Bennys klass har de arbetat mycket med muntliga presentationer och det tycker han är 

bra. Bettina tror att de skriftliga aktiviteterna betyder mer än de muntliga för slutbetyget i 

svenska, medan både Björn och Benny tror att det är jämt fördelat.  

4.4. Cathrin och hennes elever 

Ambitionen med de boksamtal som jag intervjuade Cathrin och hennes elever om är, enligt 

Cathrin, att de ”inte blir en traditionell muntlig bokrecension. Här är ambitionen att de kopplar 

innehållet till sina egna erfarenheter och lär sig något av dess innehåll”. Cecilia tycker att 

boksamtalen har hjälpt henne att utvecklas väldigt mycket, både när det gäller hennes 

diskussionsförmåga och hennes kunskaper inom litteratur. Även Cassandra hyllar Cathrins 

förmåga att inspirera eleverna till att läsa mer och diskutera litteratur och Cassandra är förvånad 

över hur mycket hon uppskattar boksamtalen då hon tidigare ”aldrig har varit speciellt 

intresserad utav böcker”.  
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Cathrin försöker variera sin undervisning så att varannan uppgift är muntlig och varannan 

uppgift är skriftlig. Detta är även något som hennes elever har uppmärksammat. Både eleverna 

Carin och Cecilia tar upp detta i intervjuerna. Carin säger att  

Cathrin har bestämt att vi ska ha en muntlig och en skriftig redovisning varannan gång. Att man 

varannan jobbar i grupp och själv. Jag tycker det är bra för att båda delarna är viktigt och det blir 

inte så enformigt.  

Cecilia påstår samma sak:  

Nu har Cathrin bestämt att vi ska ha en muntlig redovisning och en skriftlig redovisning varannan 

gång vilket är bra så man får variation och tränar på båda sakerna eftersom tal är viktigt i 

svenskan. 

Catharina och Cassandra tycker att de arbetar ganska mycket med muntliga uppgifter och 

uppskattar det. Catharina kopplar dock, gång på gång, det muntliga till ”redovisningar”. Cathrin 

anser att den muntliga delen är väldigt viktig. Hon säger att hon ”tror att den (den muntliga 

delen) återspeglar den skriftliga”. Om eleverna kan argumentera muntligt, blir det enligt Cathrin 

”enklare att sätta ord på vad de tycker och känner skriftligt”. 

4.4.1. Bedömning i ämnet svenska 

När det gäller betygsättningen uppfattar jag det som att Cathrin förespråkar en jämn fördelning 

mellan det skriftliga och det muntliga. Eleven Catharina tror att fördelningen är jämn när 

slutbetyget sätts, men Cathrins tre andra elever tror att det skriftliga betyder lite med än det 

muntliga. Cecilia tror att betygen på varje uppgift läggs ihop och utifrån resultaten på dem sätts 

ett betyg. Hon har alltså ett väldigt summativt synsätt på bedömning. Hon säger dessutom att det 

skriftliga förmodligen är lite mer betydelsefullt eftersom man enligt Cecilia ”kan reflektera mer 

över sina slutsatser” i skriftliga uppgifter. Carin och Cassandra tror även de att det skriftliga 

betyder lite mer. Carin påstår att ”man har lättare att reflektera och så på den skriftiga delen”.  

4.4.2. Ämnet engelska 

Catharina säger att de pratar mycket under engelsklektionerna och Cassandra nämner att de ofta 

har diskussionsövningar. Carin, Catharina och Cecilia tror att betygsättningen är jämn inom 

engelskan men Cecilia påpekar att ”det är fler uppgifter som är skriftliga eftersom det finns mer 

att utveckla skriftligt än muntligt”. Cassandra inleder med att säga att hon tror att fördelningen är 

jämn, men sen tolkar jag det som att hon egentligen tror att det muntliga är lite viktigare än det 

skriftliga. 
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Där tror jag det är mycket 50/50 faktiskt. Kanske det drar lite mer åt muntliga eftersom det är 

väldigt mycket engelska i det svenska samhället och världen. Därför tror jag att det är en viktig 

del. 

5. Diskussion 

5.1. Reflektion 

Det är många som har forskat om och skrivit om kommunikation i utbildningen. Texterna kring 

kommunikation som jag har använt mig av i teoridelen av denna uppsats har varit betydelsefulla 

för min beskrivning av kommunikation. Det är inte lika många som har forskat kring och skrivit 

om muntlig kommunikation i utbildningen. Den mest framstående inom detta ämne är Anne 

Palmér och därför har jag använt mig mycket av hennes texter i teoridelen av denna uppsats. 

Hennes forskning, liksom min studie, är inte allmängiltig och det verkar inte finnas någon 

allmängiltig, bredare forskning kring muntlig kommunikation i utbildningen. Även 

styrdokumenten har bildat en del av min teoribakgrund och jag anser att styrdokumenten alltid 

bör ha en given plats i uppsatser som behandlar undervisningsfrågor eftersom det är 

styrdokumenten som ska styra skolan. 

I skrivandet av en uppsats är resurserna begränsade, både ekonomiskt och tidsmässigt. Mitt val 

av metod, observationer och semistrukturerade intervjuer kändes som ett bra sätt att under kort 

tid komma informanterna någorlunda nära. I de flesta fall fick jag både se dem agera under 

lektioner och efter det fick jag chansen att använda denna lektion som en koppling mellan 

informanten och mig själv eftersom vi hade varit i samma klassrum. Jag tror att detta hjälpte mig 

att få förtroende av informanterna. Alla informanter som jag intervjuade muntligt verkade prata 

väldigt öppet och ärligt med mig.  

5.2. Kommunikation som deltagande 

Det muntliga är utgångspunkten i lärandet (Palmér 2010) och muntlig kommunikation 

förekommer mycket mer än skriftlig kommunikation i samhället. Jag håller med Dewey när han i 

Experience and Nature (1981) konstaterar att: ”Of all affairs, communication is the most 

wonderful” (s. 132), eftersom vi utan kommunikationen inte ens skulle kunna kommunicera med 

oss själva, och hur tråkigt vore inte det? Som jag påpekade i metodkapitlet gör denna studie inte 
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anspråk på att få fram något allmängiltigt resultat. Därför bör resultatet ses som representativt 

endast för de situationer, lärare och elever som har deltagit i studien. 

Demokratiuppdraget var närvarande under alla mina observationer. Genom att elever får delta i 

fungerande demokratiska samtal i skolan har de även förutsättningar att delta i demokratiska 

processer utanför skolan (Palmér 2010). Vissa av arbetssätten var mer demokratiska än andra, 

men jag fick under lärarintervjuerna känslan av att dessa tre lärare alltid baserade sina lektioner 

på demokratiska värderingar. Elevintervjuerna förstärkte känslan av att demokrati var något som 

var närvarande i klassrummet. Alla elever som jag intervjuade verkade känna sig väldigt trygga i 

sina klassrum, både med sina lärare och med sina klasskamrater. De verkade även säkra på att 

deras lärare skulle ge dem rättvisa betyg. Detta kan ha varit en tillfällighet eftersom jag endast 

intervjuade ett fåtal av eleverna i klasserna. Det kanske fanns elever som inte alls kände sig 

trygga och rättvist behandlade, men denna studie gör inget anspråk på allmängiltighet.  

Precis som Benhabib (2004), Dewey(1916/1997), Carr & Hartnett (1996) med flera har hävdat så 

är skolan en bra plats för samtal mellan människor med olika bakgrund. Dessa samtal är en 

viktig grund för förståelse, sympati och respekt för varandra. Utan detta finns ingen grund för ett 

samhälleligt liv tillsammans med människor som inte har samma bakgrund som oss själva. 

Respekt för andra är ett återkommande tema. Utan respekten kan ingen trygghet skapas, och utan 

trygghet i ett klassrum skapas inga bra muntliga aktiviteter. Gymnasieskolan ska vara en plats 

där man förespråkar både självständig utveckling och gemensamma aktiviteter och samarbeten. 

Samspel och dialog ska ingå i gymnasieutbildningen. Dialogiska klassrum är en förutsättning för 

att muntliga aktiviteter ska bli givande. I dialogiska klassrum hjälps lärare och elever åt att skapa 

mening (Dysthe 1995). Som lärare bör man arbeta med autentiska frågor för att öppna upp för 

olika svar och ge eleverna en chans att svara på sitt eget sätt. Frågor utan givna svar gör att 

eleven inte riskerar att få ett ”Nej, det var fel” från läraren, vilket kan leda till att fler elever 

vågar svara på frågor. Även öppna uppgifter är att föredra i smågruppssamtal. Alla de lärare som 

jag har intervjuat och observerat verkar ha inställningen att en personlig kontakt, och dialog med 

sina elever samt ett öppet klassrumsklimat är eftersträvansvärt.  

Trygghetsaspekten är en stor del av att få elever att våga prata och det är upp till läraren att 

försöka skapa ett bra klassrumsklimat. Lärarens bemötande av dels elever som pratar för mycket 

och inte släpper in andra i samtalet och dels elever som inte pratar alls är några aspekter som 
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Boler (2004) nämner. Deltagande är en viktig faktor för att kommunikation ska fungera. Om 

vissa elever väljer att inte delta i muntliga aktiviteter och samtal i klassrummet bör läraren ta 

reda på varför. Detta var något som Bosse gjorde i ett tidigt skede (endast någon månad in på 

terminen) med eleverna i Blandklassen. Han pratade med var och en enskilt om varför de valde 

att inte prata i klassrummet, och hur de tillsammans kunde lösa detta problem. Resultatet av 

diskussionsseminariet som jag observerade visade på att dessa samtal hade gett resultat, alla 

elever pratade och verkade någorlunda bekväma med att göra detta. Bosse hade alltså 

tillsammans med sina elever lyckats att skapa en situation där alla elever kände sig tillräckligt 

trygga för att prata. Om en elev trots lärarens idoga arbete med att försöka få eleven att känna sig 

trygg nog för att börja prata, väljer att inte prata och visa sina muntliga förmågor i svenska och 

engelska kan heller inte denna elev få ett godkänt betyg i ämnet.  

De enskilda samtal som Bosse hade med eleverna kan kopplas till Parmenius Swärds (2008) 

tankar kring hur samtal med elever bidrar till en bättre och mer personlig kontakt mellan elever 

och lärare. Blandklassen var är en elevgrupp med elever från ett antal olika klasser, vilket 

innebär att trygghetskänslan hos eleverna kanske inte är optimal. När elevgruppen består av 

elever från olika klasser som inte känner varandra särskilt väl gäller det att som lärare påpeka 

vikten av att våga prata, men också vikten av att lyssna och att ha ömsesidig respekt för alla 

deltagare och för alla åsikter som uttrycks.  

5.2.1. Den muntliga kommunikationens plats i undervisningen 

Muntliga aktiviteter ska enligt styrdokumenten genomföras i ämnena svenska och engelska, hur 

ofta och på vilket sätt det sker är mycket upp till läraren. De tre lärarna som igår i den här studien 

verkar ha lite olika tankar kring muntliga aktiviteter. Bosse förespråkar frihet för eleverna att 

visa sina förmågor på olika sätt, bland annat genom muntliga aktiviteter. Anette vill arbeta mer 

med muntliga aktiviteter men jobbar, som hon säger, fortfarande med sig själv för att inte ”falla 

tillbaka” i ”skrivfällan”. Något som kan jämföras med en av lärarna i Palmérs rapport (1999) 

som har börjat inse att det muntliga är viktigt och planerar mer muntliga aktiviteter i framtiden. 

Cathrin har medvetet delat upp aktiviteterna i hennes klassrum lika mellan skriftliga aktiviteter 

och muntliga aktiviteter.  

Både Anette och Bosse påpekar på olika sätt att, att bara arbeta med skriftliga aktiviteter är ett 

förlegat arbetssätt. De skriftliga aktiviteterna är fortfarande användbara, men endast i harmoni 
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med de muntliga aktiviteterna.  Intervjun med Bosse var längre än de andra och gick mer på 

djupet. Den gav mig mycket att analysera till min uppsats. Bosse skulle säkert låtit mig intervjua 

honom minst tio gånger till om det hade funnits tid till det. Det är roligt att som framtida lärare se 

ett sådant engagemang.  

5.2.2. Olika uttrycksformer för muntlig kommunikation i 

undervisningen 

Vissa av de lektioner som jag har observerat har varit mer kommunikativa än andra, mer 

interaktiva. Diskussionsseminariet med Blandklassen är ett bra exempel på kommunikation som 

en process där man gör något tillsammans, vilket är pragmatismens syn på kommunikation. 

Detta överensstämmer med kommunikation som intersubjektiv delaktighet (jfr Englund 2007). 

Under diskussionsseminariet hjälptes eleverna och läraren åt att skapa en helhet. Man 

kommenterade och ställde frågor, berättade om egna erfarenheter som kopplades till det någon 

annan hade sagt och så vidare. Reflekterande skedde på många olika nivåer, vilket Mead enligt 

von Wright (2007) anser att skolan ska hjälpa till att utveckla hos medborgarna av ett samhälle 

för att de ska kunna delta fullt ut i samhällslivet. Mead anser, enligt von Wright, att 

självmedvetenhet och reflekterande är grundläggande förmågor som krävs för att en människa 

ska kunna delta i samhällslivet helt och hållet. En naturlig samtalssituation skapades under dessa 

diskussionsseminarier och alla, även de som var lite mer tystlåtna, verkade uppskatta det. De 

elever jag intervjuade från Blandklassen, Bettina och Björn, uppskattade det definitivt och även 

jag tyckte att situationen kändes väldigt bekväm.  

Trots att jag aldrig fick chansen att medverka under Cathrins grupps boksamtal, så kan jag via 

Cathrins och hennes elevers kommentarer kring boksamtalen se vissa mönster. Boksamtalen 

verkar vara ganska fria och både Cathrin och eleverna uppskattar dem. Boksamtalen ger, precis 

som Blandklassen diskussionsseminarium, eleverna en chans att fritt reflektera och samtala 

tillsammans. Jag kan tycka att det var synd att jag inte fick chansen att delta under något av 

denna grupps boksamtal eftersom både Cathrin och hennes elever talar så gott om dem. Det 

skulle till exempel ha varit roligt att se vad det är Cathrin gör som engagerar eleverna så pass 

mycket.  

Anette och Cathrin påpekar båda två att de vill ”komma bort från” elevernas traditionella 

bokrecensioner. Anettes försök med ”bokcaféet” blev annorlunda och eleverna uppskattade det.. 
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Anettes ”bokcafé” är enligt Palmérs (2010) indelning, muntliga redovisningar som en del i ett 

lärarlett helklassamtal eftersom eleverna redovisade ett resultat och läraren Anette var den som 

inledde lektionen, kommenterade elevpresentationerna och lät nästa par ta plats i soffan.  

5.3. Kommunikation som bedömning 

Betygsättningen ska enligt styrdokumenten göras med den aktuella kursens ämnesplan som 

grund. Precis som Bosse påpekar, så kan olika lärare ha olika uppfattningar om begrepp som till 

exempel ”relativt varierat”. Han framhåller samtal med kollegor som ett bra sätt att komma 

överens om vad ”relativt varierat” och de andra begreppen egentligen innebär. Precis som 

Parmenius Swärd (2008) nämner kan detta skapa en mer likvärdig bedömning. Dock anser Bosse 

att det ägnas alldeles för lite tid till samtal kring bedömning mellan lärare, vilket är väldigt 

intressant med tanke på att rektorn har ansvaret att ge lärarna tid till samtal om bedömning 

(Skolverket 2009).   

Jag tolkar det som att Bosse använder den analytiska, kvalitativa modellen i sin betygsättning. 

Eftersom intervjuerna med Anette och Cathrin var markant kortare har jag svårare att göra en 

bedömning av vilken av Korps (2009) modeller de hör till. Jag kan dock misstänka att även de 

hör till den analytiska, kvalitativa modellen, men med inslag av de andra modellerna.   

Tre av de fem lärarna i Palmérs (1999) rapport anser att det skriftliga och det muntliga ska vara 

likställt när en elevs slutbetyg i en kurs sätts. Jag uppfattar det som att de tre lärare som jag har 

intervjuat, alla förespråkar likställdhet mellan det muntliga och det skriftliga i betygsättningen, 

något som stämmer överens med hur Skolverket formulerat det i styrdokumenten. Anette säger 

visserligen att det muntliga står för cirka 25 procent av slutbetyget, men då har hon även räknat 

med delarna ”listening” och ”reading”, vilka jag har valt att bortse från i denna uppsats på grund 

av att den motsättning som har visat sig i tidigare studier har varit just den mellan det skriftliga 

och det muntliga. Självklart ska även ”listening” och ”reading” räknas in i slutbetyget, men för 

att visa sina kunskaper i dessa två delar måste man antingen använda sig av en muntlig eller en 

skriftlig aktivitet. De olika studierna jag har tagit del av under arbetet med denna uppsats har 

visat lika olika resultat. Olsson Jers (2010) påpekar till exempel att både svensklärare och elever 

i hennes studie anser att det skriftliga är det som ligger till grund för slutbetyget i svenska. Korps 

(2009) studier visar istället att lärare i ämnena svenska och engelska förespråkar att ”allsidiga 

uppgifter” ska ligga till grund för slutbetyget. Jag hoppas att alla lärare anser att det muntliga och 
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det skriftliga ska vara likställda och inte är kvar i det tankesätt som har visat sig i till exempel 

Olsson Jers (2010) studie, att svensklärare har en tendens att se det skriftliga som viktigast.  

Elevernas tankar kring hur betygsättningen går till är spridda. Att som lärare berätta för sina 

elever hur man tänker kring muntliga aktiviteter och betygsättning anser jag vara mycket viktigt. 

Om man vill att alla elever ska vara delaktiga i muntliga aktiviteter bör man förklara detta för 

sina elever. Förr kanske eleverna har haft lärare som blir arga när eleverna pratar. Vill man att 

eleverna ska ställa frågor till varandra efter och under muntliga presentationer så måste man tala 

om det för sina elever. Ibland tror jag att lärare tar för givet att eleverna vet hur deras lärare 

tänker, men det vet de faktiskt inte. Min studie har visat att de intervjuade eleverna i vissa fall vet 

hur deras lärare tänker kring planering och betygsättning av muntliga aktiviteter, men ibland har 

de ingen aning. Eleven Benny pratar bland annat om att han tror att varje elevs personliga 

utveckling spelar stor roll för betygsättningen. Den personliga utvecklingen bidrar visserligen till 

slutbetyget, men betyget sätts utifrån de förmågor som nämns i ämnesplanerna. Om en elevs alla 

förmågor var på en A-nivå redan från början av kursen och elevens förmågor har stannat där, 

betyder det att eleven får ett A i betyg, trots att eleven egentligen har stått still 

utvecklingsmässigt. Benny har alltså en ganska annorlunda syn på betygsättningen.  

Anette nämner att hon använder sig av bedömningsmatriser som är baserade på kursmålen vid 

muntliga aktiviteter för att ha en ordentlig dokumentation. Bosse väljer istället att förlita sig på 

sitt minne, men för anteckningar i ett ”färgsystem” som går ut på att han har alla mål och 

betygskriterier för kursen i ett Word-dokument med elevens namn och allt eftersom eleven når 

upp till betygskriterierna markerar Bosse betygskriteriet med grön markeringsfärg. På så sätt har 

han vid kursens slut, enligt honom, en väldigt bra översikt över vilket betyg varje elev ska ha. I 

Korps (2009) studie används skriftliga prov för att förenkla legitimeringen av ett visst slutbetyg, 

när elever och föräldrar kanske hade hoppats på ett högre betyg. Om man som lärare tycker att 

det är svårt att bedöma muntliga aktiviteter så kan man använda sig av någon av de modeller som 

jag presenterat i min bakgrundsdel, eller så kan man använda sig av Anettes eller Bosses 

modeller. Vid första anblick kanske skriftliga prov verkar mer konkreta, men om man som lärare 

har ett bra system för att dokumentera elevers prestationer under muntliga aktiviteter ser inte jag 

någon anledning till att förespråka skriftliga prov på grund av anledningen ”enklare 

betygslegitimering”.  
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Andra anledningar till att använda skriftliga prov istället för muntliga aktiviteter som visades i 

Korps (2009) studie var för stora elevgrupper och att de skriftliga proven gav de tystlåtna 

eleverna en chans att visa sina förmågor. Både i ämnet svenska och i ämnet engelska finns det 

ganska mycket frihet för läraren att utforma kursen på sitt eget sätt. Att påstå att elevgrupperna är 

för stora för att genomföra muntliga aktiviteter är enligt mig en mycket dålig ursäkt. Eleverna 

kan delas upp i mindre grupper för muntliga aktiviteter. Läraren kan exempelvis ha boksamtal 

med fyra elever medan resten av klassen läser vidare i sina böcker eller så kan läraren ha ett 

diskussionsseminarium med fem elever medan resten av klassen arbetar med en annan, mer 

”självgående” uppgift. Detta är bara några exempel på hur man kan lösa det problemet.  

5.4. Avslutningsvis 

Det muntliga har länge setts som sekundärt efter det skriftliga i ämnena svenska och engelska 

och därför bör man, enligt mig, som lärare se till att det muntliga får mer utrymme. Att medvetet 

dela upp sin undervisning i ”varannan skriftlig, varannan muntlig” som Cathrin har gjort kanske 

kan vara en bra början för att vara säker på att man som lärare inte glömmer bort att genomföra 

muntliga aktiviteter. De tre lärare som jag har intervjuat uppfattar alltså den muntliga 

kommunikationens plats i undervisningen som betydelsefull och ger utrymme för muntlig 

kommunikation i undervisningen, men på olika sätt. I den här studien har vi sett exempel på hur 

muntlig kommunikation uttrycks i undervisningen genom bokpresentationer i helklass med 

annorlunda inslag, diskussionsseminarium i smågrupp, smågruppspresentationer och boksamtal i 

smågrupp.   

Så, hur kan lärare och elever uppfatta muntlig kommunikation som grund för bedömning? De 

lärare jag har intervjuat verkar tycka att de muntliga aktiviteterna fungerar minst lika bra som de 

skriftliga aktiviteterna som grund för bedömning. Elevernas synsätt på bedömning är spridda. 

Tre av Cathrins elever påstår att det finns svårigheter att reflektera djupgående i muntliga 

aktiviteter och att det skriftliga därför behövs som underlag för bedömningen av elevens förmåga 

att reflektera. Var dessa elever har fått den uppfattningen ifrån kan jag bara spekulera kring. Det 

verkar inte som att Cathrin har det synsättet, så kanske är det någon lärare från tidigare skolår 

eller något helt annat som har gjort att de har fått den uppfattningen. Kanske tror de att lärarna 

inte är uppmärksamma nog för att höra djupa reflektioner, eller kanske har de aldrig fått 

tillräckligt med tid för att göra muntliga djupgående reflektioner. Dock verkar det, baserat på det 
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de säger i intervjuerna, som att dessa elever reflekterar djupgående under boksamtalen med 

Cathrin. De flesta av de elever jag har intervjuat lutar ändå åt en jämlik fördelning, kanske för att 

det är det mest diplomatiska svaret att ge. De verkar alltså, liksom lärarna, inte se något problem 

med muntlig kommunikation som grund för bedömning.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Grundfrågor till lärare 

 

1. Hur många år har du arbetat som lärare? 

 

 

2. Vilka ämnen undervisar du i?  

 

3. Hur tänkte du när du planerade den här lektionen? 

 

4. Hur tyckte du att den här situationen kändes? Fungerar allt som du hade tänkt dig? 

 

5. Jobbar ni mycket med det muntliga under dina svensk/engelsklektioner? (seminarium, 

redovisningar, litteratursamtal etc.) 

 

6. Hur tänker du kring fördelningen mellan det muntliga och det skriftliga när du sätter det 

slutgiltiga kursbetyget på en elev i svenska? Är fördelningen 50/50 eller är det ena 

viktigare än det andra? 
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Bilaga 2: Grundfrågor till elev 

 

1. Hur tyckte du att den här situationen kändes?  

 

 

2. Jobbar ni mycket med det muntliga under dina svensklektioner? (seminarium, 

redovisningar, litteratursamtal etc.) 

 

3. Hur tror du att din svensklärare tänker kring fördelningen mellan det muntliga och det 

skriftliga när hon/han sätter det slutgiltiga kursbetyget på en elev i svenska? Är 

fördelningen 50/50 eller är det ena viktigare än det andra? 

 

4. Jobbar ni mycket med det muntliga under dina engelsklektioner? (seminarium, 

redovisningar, litteratursamtal etc.) 

 

 

5. Hur tror du att din engelsklärare tänker kring fördelningen mellan det muntliga och det 

skriftliga när hon/han sätter det slutgiltiga kursbetyget på en elev i engelska? Är 

fördelningen 50/50 eller är det ena viktigare än det andra? 
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Bilaga 3: Diskussionsseminarium med Blandklassen. 

 

 

 

 

YOU A CHILDHOOD 
MEMORY 

A COSY SCENARIO 

A SCARY 
SITUATION 

A LIFE DEFINING 
MOMENT 

AN EXHILARATING 
EXPERIENCE 

A REALLY BAD 
DECISION 

A 
DISAPPOINTMENT 

A FAVOURITE 
THING 
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Bilaga 4: Uppgift Estetklassen 

 

Relevant course goals to strive towards (red ones in focus, yellow 

ones by chance): 
 

From Kursplan för EN1202 - Engelska B (www.skolverket.se) 

Eleven skall  

 

kunna med språklig anpassning samtala om olika ämnen och ha förmåga att hålla ett samtal vid 

liv 

 

kunna aktivt delta i diskussioner och kunna framföra och nyanserat bemöta argument 

 

kunna muntligt, efter förberedelse, sammanhängande beskriva och tydligt förklara sådana 

företeelser som är av allmänt intresse, hör till intresseområdet eller till studieinriktningen 

 

kunna muntligt och skriftligt sammanfatta och kommentera olika slags texter, särskilt sådana 

som anknyter till intresseområden eller till studieinriktning 

Reading Project 

Fictional Material        Factual Material 

 

  Novels    News 

  Short Stories   Biographies 

  Poetry/Lyrics   Research 
Sources 

Writing Assignment 

Translations 

Reflections 

Reviews 

Stories  

Presentations 

Orally with selected audience 

Controlled Seminars 

Orally in front of the  whole class 

Your Own Suggestions 



 

62 

 

 

kunna läsa, sammanfatta och kommentera innehållet i längre skönlitterära texter (only if you 

choose fiction this time around) 

 

ha förmåga att skriftligt presentera ett innehåll på ett klart och väl strukturerat sätt samt kunna  

 

uttrycka sig varierat, personligt och med anpassning till mottagare och situation 

 

ha grundläggande orientering om engelskspråkig litteratur från olika epoker 

 

ha kunskaper om samtidsförhållanden, historia och kulturer i länder där engelska talas 

 

kunna utvärdera sitt arbete som ett led i att förändra och förbättra sitt lärande  

 

kunna kritiskt granska och analysera information från olika källor (only if you choose factual 

material this time around) 

 

 

Quality definitions (förmågemässigt strukturerade) 

Receptive skills - reading 

G: Eleven tillgodogör sig innehållet i texter på sakprosa samt med hjälpmedel även i svårare 

texter inom kända ämnesområden. – or -  

Eleven tillgodogör sig några samtidsromaner samt utdrag ur äldre skönlitterära verk. 

 

VG: Eleven tillgodogör sig även något svårare texter på sakprosa. – or -  

Eleven tillgodogör sig, kommenterar och jämför några samtidsromaner på engelska samt läser 

utdrag ur skönlitterära verk från olika epoker och sätter in dessa i ett sammanhang. 

 

MVG: Eleven analyserar hur texter på olika sätt anpassas till syfte och mottagare. 

 

Productive skills – writing 

G: Eleven uttrycker sig och interagerar skriftligt med sammanhang, struktur och allt större 

variation kring innehåll hämtat från ett flertal områden. 

Eleven redovisar och kommenterar stoff från egna intressen och egen studieinriktning. 

Eleven beskriver olika samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i områden där 

engelska talas, och använder denna bakgrund för att kommentera och diskutera skönlitteratur, 

film och musik samt facktexter av olika slag. 

 

VG: Eleven skriver nyanserat och variationsrikt.  

 

MVG: Elevens skriftliga framställning kännetecknas av klarhet, precision och variation.  

 

Study strategies 
G: Eleven planerar, genomför och utvärderar sitt arbete på ett effektivt sätt.



 

 

 

 


