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Abstract 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om lärare är medvetna om hur de 

använder sin verbala kommunikation i klassrummet. Fokus har även legat på att 

se i vilken utsträckning lärare använder den verbala kommunikationen för att 

göra eleverna delaktiga i undervisningen. En undersökning i form av 

observationer samt intervjuer har genomförts med sex lärare i årskurs fyra.  

 

I uppsatsen sker en kort genomgång av vad verbal kommunikation är och vad 

den betyder för elevers lärande. Skolans styrdokument lyfts för att visa vilka 

föreskrifter som finns om verbal kommunikation i skolan. Sedan följer en 

litteraturgenomgång av tidigare forskning inom området och den 

vetenskapsteoretiska utgångspunkten för uppsatsen är konstruktivismen som 

menar att samtal sker genom delaktighet och samlärande samt främjar barns 

utveckling.  

 

Resultatet av undersökningen har påvisat att pedagoger inte alltid är medvetna 

om hur de använder den verbala kommunikationen i klassrummet samt hur de 

fördelar samtalstiden mellan sig och eleverna. Lärarna menar att de bjuder in 

eleverna att delta verbalt i undervisningen men observationerna visade att lärarna 

i de flesta fall använder sig av monologisk undervisning och elevernas verbala 

kommunikation åsidosätts.    

 
Ämnesord: verbal kommunikation, lärares medvetenhet, samlärande, samt 
monologisk undervisning.  
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1. Inledning 
I detta kapitel förklarar vi bakgrunden till vårt arbete. Vi har valt att redogöra för hur 

samhällets förändring påverkade skolans utveckling samt vilket uppdrag skolan hade. Vi tar 

även upp syftet och arbetets disposition i detta kapitel.  

 

1.1 Bakgrund  
Utvecklingen i samhället har gått framåt och det som kännetecknar moderniteten är enligt 

Normell (2002) den ständigt accelererande förändringstakten. Normell (2002) menar att det är 

de nya organisationerna i vårt samhälle som kräver nya synsätt, nya utbildningar och 

nytänkande i skolan. Säljö (2000) menar att i det tidiga bondesamhället behövdes ingen skola 

då människorna tog del av och lärde sig av varandra att sköta alla de sysslor som krävdes för 

att sköta hem och gårdar. Det fanns inte så komplicerade göromål att man behövde 

specialutbilda människor till att sköta ett yrke. Först under medeltiden ökade behovet av 

specialiserad kunskap. Ett system infördes då för att utbilda de yngre personerna så att de 

kunde ta sig an de yrken som hade behov av förstärkning. Den som ville lära sig ett yrke fick 

gå som lärling hos en mästare. Lärlingen gick vid sidan om och såg hur mästaren gjorde och 

de befann sig i en miljö som underlättade deras kunskapsinhämtning. På 1800-talet började 

Sverige industrialiseras vilket ledde till att utbildningen av folket förändrades. Barnen kunde 

inte längre vara hemma hos sina föräldrar hela dagarna då dessa befann sig på sina arbeten. 

Detta medförde att många barn och ungdomar samlades i grupper i städerna och för att 

förhindra att de drev omkring så utvecklade man skolan för att massutbilda dessa. Dock fick 

skolan ett svårt uppdrag när det behövdes arbetskraft inom flera nya yrken då 

ingenjörskonsten och vetenskapen utvecklades. Detta ledde till att barnen behövde 

allmänbildning för att kunna söka sig till de arbeten som de senare i livet önskade arbeta med 

(Säljö, 2000). 

 

Normell (2002) påtalar att skolan förr var en plats med militärisk ordning och att det var 

utantillinlärning och auktoritär drill som gällde. Det var läraren som skulle fylla eleverna med 

information och kunskap och att göra sin åsikt hörd som elev var det inte tal om. Barnen 

fostrades i det system som fanns eftersom man inte kände till några alternativ. Normell menar 

att skolans uppdrag var att lära barnen räkna, läsa och skriva och allmänt främja deras 

utveckling. Skolan har idag inte samma status som för 100 år sedan och att vara lärare för inte 

med sig samma respekt. Utvecklingen i svenska skolan är ständigt pågående och enligt 
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Normell (2002) visar sig den nya förändringstakten genom ständigt reviderade styrdokument 

och direktiv som öppnar upp för nya undervisningsmetoder och inlärningsstilar. Normell 

menar också att eleverna nu får ta en mer betydande plats i undervisningen och att de får vara 

delaktiga och påverka sin utbildning.  

 

Den största förändringen som vi ser är elevernas verbala medverkan i skolan. Både lärare och 

elever använder sig dagligen av verbal kommunikation, det talade språket, i samspelet med 

varandra men på olika sätt. Detta beroende på vilken lärare eller lektion det handlar om. 

Kanske är det så att vissa lärare ser den verbala kommunikationen som ett självklart verktyg i 

sin undervisning medan andra finner den obekväm och inte vet på vilket sätt de ska bjuda in 

eleverna till samtal i undervisningen. Genom verbal kommunikation i klassrummet får 

eleverna möjlighet att kommunicera med både lärare och klasskamrater och tränar på så vis 

sin verbala förmåga. Ahlberg (2001) påtalar att många lärare menar att en fungerande 

kommunikation är ett måste för att man ska kunna nå ut till så många elever som möjligt i sin 

undervisning. Då alla elever inte lär sig på samma sätt kan samtalet öppna upp för ytterligare 

möjligheter till lärande i skolan.  

 

1.2 Syfte 
De erfarenheter vi skaffat oss genom lärarutbildningens vfu (verksamhetsförlagda utbildning), 

säger oss att lärare inte alltid är medvetna om hur de kommunicerar verbalt med eleverna i 

klassrummet. Vi har ofta upplevt att eleverna blir hämmade och att det är lärarens 

kommunikation som tar plats i klassrummen. Läraren står för kunskapen och eleverna får inte 

mycket tid och utrymme för sina erfarenheter och tankar. Detta är något som fått oss att 

fundera över den verbala kommunikationens roll i klassrummet. Vi vill därför genom denna 

uppsats undersöka om lärare är medvetna om hur de använder sin verbala kommunikation i 

klassrummet. Vi vill även se i vilken utsträckning lärare använder den verbala 

kommunikationen för att göra eleverna delaktiga i undervisningen.  

 

1.3 Arbetes disposition 
Uppsatsen består av sju kapitel. Det första kapitlet innehåller inledning, bakgrund och syfte 

för att ge en förklarning till varför denna uppsats skrivs. Kapitel två innehåller en genomgång 

av den litteratur vi finner relevant för arbetet.  Först definieras verbal kommunikation, sedan 

ligger fokus på vad litteraturen säger om verbal kommunikation samt vad två av skolans 
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styrdokument påtalar. Vi redogör även för kommunikationens funktion och betydelse i skolan, 

både utifrån ett lärandeperspektiv och utifrån ett lärarperspektiv. Slutligen behandlar vi 

resultat från tidigare forskning inom området samt avslutar med en sammanfattning av 

litteraturgenomgången. Kapitel tre presenterar de vetenskapsteoretiska utgångspunkter som 

ligger till grund för undersökningen, då lärarnas grundsyn kan påverka deras sätt att se på den 

verbala kommunikationen i undervisningen. Kapitel fyra ger en översikt av empirin i 

uppsatsen. Här beskrivs våra undersökningsmetoder och varför vi valt just dessa. Vi redogör 

även för vår problemprecisering, våra etiska överväganden samt uppsatsens tillförlitlighet. 

Det empiriska resultatet och en tolkning av det ger vi i kapitel fem. Kapitel sex binder 

samman vår uppsats i en diskussion. I denna diskussion resonerar vi kring de resultat vi fått 

fram och knyter samman dem med den litteratur vi tagit stöd av i uppsatsen. I kapitel sex 

delger vi även läsaren om våra tankar kring vidare forskning. I det avslutande kapitlet, kapitel 

sju, ger vi en sammanfattning av uppsatsen. 
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2. Litteraturgenomgång 
Detta kapitel belyser litteratur som knyter an till vår uppsats. När vi talar om verbal 

kommunikation i uppsatsen menar vi talet, dialogen och samtalet som lärare använder sig av i 

sin undervisning tillsammans med sina elever. Vi har valt att beröra kommunikation utifrån 

fem punkter. Först definierar vi orden verbal och kommunikation samt belyser vad forskning 

säger om verbal kommunikation. Därefter redogörs för vad två av skolans styrdokument säger 

om verbal kommunikation i undervisningen. Som tredje del inriktar vi oss på vad litteraturen 

säger om kommunikation i skolan och undervisningen. I fjärde delen redogörs det för tidigare 

forskning inom området och kapitlet avslutas med en sammanfattning av det som framkommit 

av litteraturen.  

 

2.1 Kommunikation som begrepp 
Enligt Svenska akademin (1998) betyder ordet verbal ”språklig” (s. 1012) och de förklarar 

ordet kommunikation som förbindelse, kontakt mellan människor samt överföring av 

information. Nordstedts Förlag (2003) förklarar ordet kommunikation som ”en överföring av 

(själsligt eller intellektuellt) innehåll med hjälp av en viss typ av meddelelsemedel” (s. 564), 

vilket innebär att en överföring av information sker via ett medel som till exempel; talspråk, 

skriftspråk eller kroppsspråk.  

 

Nilsson och Waldemarson (2007) förklarar ordet kommunikation genom att hänvisa till 

latinets communicare som betyder att något ska bli gemensamt. Vidare beskriver författarna 

verbal kommunikation som något som gör det möjligt för människan att möta sig själv och 

andra människor. Kommunikation innebär att människan delar med sig av tankar, innebörder 

och värderingar. Att mötas och skapa något gemensamt är för människor ett sätt att visa att de 

har kompetens att hantera vårt språk, både socialt och psykologiskt. Nilsson och 

Waldemarson (2005) påtalar att förmågan till språk är medfödd men att färdigheten till att 

kunna prata är inlärd. Utvecklingen av vårt språk sker fortlöpande och erfarenheter gör oss 

bättre på att kommunicera och samtala. Vidare skriver författarna att 

kommunikationsprocessen utgår från olika modeller. Modellerna är företrädesvis enkelriktade 

då de utgår ifrån en sändare, som sänder ut information, samt en mottagare som tar till sig 

informationen.  Mottagaren gör sedan en tolkning av vad som sägs och sänder tillbaka en 

lämplig reaktion. På så vis uppstår kommunikation, dialog och samtal. All kommunikation 

äger rum i ett kulturellt, psykologiskt, socialt och fysiskt sammanhang som påverkar 
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tolkningar av andras signaler och de budskap vi själva sänder ut. Verbal kommunikation 

pågår oavbrutet, antingen genom yttre kommunikation med en konkret person eller genom 

inre kommunikation när vi tänker på någon eller något. Kommunikation är oundvikligt då allt 

vi gör rymmer tolkningar och olika budskap. Försöker man låta bli att kommunicera resulterar 

det ofta i rädsla, blyghet eller avståndstagande. Vår egen jaguppfattning formas av 

kommunikationen. Självförtroende, självbild, självkänsla samt självtillit bidrar till vår 

identitet och de flesta uppfattningar vi har om vår egen identitet har sin grund i verbal 

kommunikation med andra människor (Nilsson & Waldemarson 2005).  

 

Ahlberg (2001) hänvisar även hon till latinets communicare när hon beskriver ordet 

kommunikation. Vidare skriver Ahlberg att all kommunikation är riktad och menar då att all 

kommunikation har ett innehåll då vi gör eller talar om något. Samtalet handlar om att 

förhålla sig till olika sammanhang och om att stå i förbindelse med omgivningen. Vidare 

nämner Ahlberg att i människors samtal och handlingar skapas olika språkliga och sociala 

sammanhang. 

 

Rusz och Lundquist (1997) menar att för att man ska få god kommunikation, bra samtal, 

måste man även kunna lyssna aktivt och bekräfta den man samtalar med. Genom detta kan 

personen eller personerna som är involverade i samtalet öppna sig och det bli då lättare att 

hålla samtalet levande. Rusz och Lundquist påtalar även att om man genom ett samtal ska få 

fram en förändring krävs det att samtalet tar formen av en dialog. I dialogen finns tydliga 

bestämmelser som uppmanar alla till att visa ömsesidig omtanke för alla levande och dess 

verklighet. 

 

2.2 Skolans styrdokument 
Samhällets krav på skolan finns formulerade i reglementen, lagar och läroplaner. Då dessa är 

uttryckta som föreskrifter är lärarna förpliktigade att följa dess mål och intentioner så långt 

det är möjligt. Ett av skolans styrdokument är Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94, Utbildningsdepartementet, 2006). Det är i 

läroplanen skolans mål och riktlinjer ges en framträdande plats. Då Lpo 94 förespråkar 

elevinflytande i skolan medför detta att lärare ska göra eleverna delaktiga i undervisningen 

och att eleverna har rätt att påverka den. Lpo 94 bygger på ett sociokulturellt seende, vilket 

betyder att människan kommunicerar och beskriver sina tankar på många olika sätt. 
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Användandet av samtalet i undervisningen finns frekvent med i hela dokumentet. Skolan ska 

ge eleverna möjligheter att samtala och varje elev ska ”få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (s.5). Lpo 94 framhåller även 

att det ligger i skolans skyldighet att eleverna: 
– lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att 
formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska 
och värdera påståenden och förhållanden. (s. 10) 

 

Lpo 94 ger direktiv till läraren att planera samt utföra sitt arbete i skolan så att eleverna får 

stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Skolan ska sträva efter att eleverna under sin 

skolgång ”utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt 

språk” (s. 9) samt att de behärskar det svenska språket och kan uttrycka sina tankar i tal. 

 

Läroplanens mål och syften tydliggörs i kursplanerna (skolverket, 2007). Varje ämne har sin 

kursplan och de är utformade för att klargöra vad eleverna ska lära sig men ger läraren och 

eleverna möjlighet att välja arbetsmetoder och stoff själva. Kursplanen lägger däremot fram 

de kunskapskvalitéer som ska utvecklas i undervisningen. Det som är gemensamt för alla 

kursplaner i grundskolan är att de påtalar att alla ämne ska skapa lust att lära. Eleverna ska bli 

motiverade till att vara i skolan och skolan ska förmedla positiv kunskap som knyter an till 

elevernas värld. Vidare säger kursplanerna att: 
I undervisningen ska eleverna få möjlighet att dra egna slutsatser och generalisera samt förklara 
och argumentera för sitt tänkande och sina slutsatser. Med utgångspunkt i egna erfarenheter och 
frågor kan eleven utveckla ett gott omdöme och få känsla för vad som är väsentligt. (Skolverket, 
2007; s. 1) 

 

2.3 Kommunikation i skolan och undervisningen 
Sundberg (1994) menar att man endast lär sig samtala genom att samtala, övning ger 

färdighet. Han pekar även på att samtala är något man gör gemensamt och lärare måste dra 

nytta av detta i lärandesituationer. Sundberg beskriver samtalen i skolan som äventyr och 

menar att de kan utvecklas på sätt som inte går att förutspå. Sundberg diskuterar vidare att det 

är en konst att kunna samtala då han hävdar att denna förmåga behövs från varje individ som 

deltar i samtalet. ”Samtalssituationerna i skolan är många. Enbart de som berör lärare, elever 

och föräldrar är tillräckligt många för att man ska förstå samtalets stora roll i skolans 

arbetsliv” (Sundberg, 1994; s.10). 

 

Att tala med varandra i skolan är ett bra sätt att förmedla kunskap och erfarenheter mellan två 

personer. En person kan då säga och berätta saker och samtidigt som den kan förvissa sig om 
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att mottagaren inte missuppfattar något. Då detta sker samtalar man, eller som man också kan 

benämna det, man kommunicerar (Hougaard, 2004). Vidare menar Hougaard att det överallt i 

dagens samhälle finns samtal och kommunikation. Han skriver att oavsett var man befinner 

sig kommer man inte ifrån att samtala. Han påtalar att alla människor borde veta hur man 

kommunicerar och känna till att man inte alltid förmedlar det man tror sig förmedla. I alla 

mellanmänskliga kontakter använder man sig av språket och samtalet för att göra sig förstådd, 

på så vis blir samtalet av vikt för alla människor. Vanemässigt tänkande är något som alla har, 

men Hougaard menar att man måste komma från det för att kunna agera professionellt i 

läraryrket. Detta sätt att tänka gör att vi inte klarar av att bryta mönster utan fortsätter på 

samma linje som vi tidigare gjort då det alltid har fungerat. Om man som Hougaard hävdar att 

man lär så länge man lever så har det vanemässiga tänkandet svårt att få fäste och om man 

möter utmaningar kan man förändra och utveckla sina fallenheter. Vidare menar Hougaard att 

känsla och neutralitet väger lika tungt i arbetet med människor. Han hävdar att om man kan 

balansera dessa två öppnar man upp möjligheter till verbal kommunikation. Det är viktigt att 

man är på samma våglängd i ett samtal eftersom det är då en god kommunikation kan 

fullbordas (Hougaard, 2004). 

 
Englund (1998) skriver att alla processer i skolan hör ihop och att man därför inte kan skilja 

lärande och undervisning åt. Han menar att genom att använda sig av olika sätt för att 

bestämma innehåll i det som lärs ut kan läraren skapa olika förutsättningar i de 

kommunikativa processerna. Englund påtalar att genom samtal kan eleverna få en bra grund 

att stå på i en demokratisk undervisning och att lärares goda kunskaper inom didaktik kan 

främja detta.  

 
Dysthe (2003) framhåller att lärande sker genom deltagande. Deltagarnas samspel, det vill 

säga språket och den verbala kommunikationen är de grundläggande elementen för lärande 

och läroprocessen.  Dysthe menar att lärande är mycket mer än det som sker och rör sig i 

elevernas huvud och att det är en balans mellan det sociala och individuella som är en 

avgörande aspekt i lärandemiljön. Dysthe (1996) diskuterar ett flerstämmigt klassrum och 

förklarar detta som ett klassrum där elevernas röster blir hörda och respekterade. Utmärkande 

för dessa klassrum är att eleverna kommunicerar i både skriftliga och verbala dialoger. Dysthe 

talar vidare om det dialogiska klassrummet. Hon menar att det finns samtal i alla klassrum 

men det som gör klassrummen dialogiska är hur samtalen används för att främja inlärningen. I 

dialogiska klassrum måste läraren hjälpa eleverna att skapa självtillit för att eleven ska kunna 
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bygga upp en självbild så att eleven känner att denne har något att bidra med i 

klassrumsdiskussioner. På detta sätt ska eleverna se sig själva som resurser när de tillgodoser 

sig kunskap genom dialog med både lärare och andra elever. Dysthe menar att varje dialog 

som uppstår är till nytta för eleverna då de utgör ett inlärningstillfälle. Att skapa en förändring 

av elevernas självbild kräver att man har ett klassrum som tar det eleverna säger och bidrar 

med på allvar och lyfter detta till den gemensamma kunskapsutvecklingen. Motsatsen till 

dialogiska klassrum benämner Dysthe som monologiska klassrum och dess undervisning 

bygger på envägskommunikation. Den utgår ifrån att det är läraren som har kunskapen och 

eleverna ska ta del av den genom att lyssna aktivt. Läraren arbetar utifrån fråga-svarmetoden 

och undervisningen går då ut på att förmedla kunskap som läraren bestämt redan innan 

lektionen börjar. Den vanligaste svårigheten med monologisk undervisning är att då läraren 

utgår ifrån given kunskap, i form av läroböcker och annat förtryckt material, inte kopplar 

detta till elevernas erfarenheter. Läraren utgår ifrån sina ramar och utan att använda sig en 

dialog kan läraren inte bjuda in eleverna så att de blir delaktiga i undervisningen (Dysthe, 

1996).  

 
Lindblad och Sahlström (2001) menar att lärande inte sker genom att läraren står och pratar 

och försöker överföra kunskap till eleverna. Det är samspelet mellan individerna som 

bestämmer vilken kunskap och vilka värderingar som de lärande tar till sig och gör till sina. 

De påtalar att barn och ungdomar i gemenskap med varandra lär sig att bli sociala individer 

som både delar med sig av och tar emot kunskap via kommunikation med andra. Denna syn 

på hur barn och ungdomar lär in ställer sig emot den mer traditionella forskningen som anser 

att elever är objekt och passiva mottagare av kunskapen som lärs ut. 

 
Lendahls och Runesson (1999) framhåller att genom de diskussioner som uppstår i 

klassrummen får eleverna möjlighet att föra samman nya och tidigare kunskaper till en ny. I 

samtal och diskussioner kan eleverna verbalisera den befintliga kunskapen och möta andra 

elevers tankar och erfarenheter.  Jönsson (2006) påtalar att det finns elever som sällan eller 

aldrig yttrar sig i klassrummet vid diskussioner. Dessa elever har oftast ingen svårighet med 

att tala inför andra, utan deras hinder ligger i att de inte anser sig ha något att berätta för sina 

kamrater.  

 

Bergem (2003) påtalar hur viktigt det är med samlärande i skolan där eleverna kan 

kommunicera med varandra och ta tillvara på varandras resurser, kunskaper och erfarenheter. 
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Vidare skriver han att ett gott samlärande elever emellan höjer kvaliteten på verksamheten i 

skolan. Lendahls och Runesson (1999) anser att målet med samlärande bland elever i skolans 

värld är att förbereda dem på att bli demokratiska medborgare, samt att samlärande är ett 

medel för elevernas sociala utveckling. Forskare har genom att låta eleverna arbeta 

tillsammans funnit att de tar mer ansvar för sitt eget lärande vid samlärande. Eleverna måste 

själva avgöra vad i samtalet som är viktigt eftersom ingen lärare finns till hands. I dessa 

situationer där eleverna får använda sina erfarenheter skapas större möjligheter för elevernas 

eget tänkande. Genom att använda sig av samlärande lyfter man som lärare elevernas 

förkunskaper och eleverna utvecklas både kognitivt och socialt. Eftersom eleverna oftast 

redan i början av ett grupparbete får redogöra för sina förkunskaper om den aktuella 

arbetsuppgiften har samlärande börjat redan här. Vidare skriver författarna att samlärande ger 

lärarna tillfälle att se elevernas resonemang och deras argumentation i ett naturligt 

sammanhang. Lendahls och Runesson (1999) menar även att det är möjligt att utvärdera om 

eleverna uppnår de övergripande målen i läroplanen då eleverna samarbetar. 

2.3.1 Lärares verbala kommunikation  
Hougaard (2004) och Sundberg (1994) menar båda att lärare behöver arbeta tillsammans med 

kollegor för att förbättra sin skicklighet i att samtala med sina elever i undervisningen. De 

nämner att ingen människa kan se sig själv som färdigutbildad inom kommunikation och 

samtal. Vidare poängterar de att lärare måste bli medvetna om sitt tänkande och kännande i 

samtalssituationer. 

 

Att i sin lärarprofession använda sig av cirkulära frågor anser Hougaard (2004) främja samtal 

och kommunikation. Vad, vem, var och hur är frågor som gör att lärare kan samtala utan 

några problem med eleverna och svaren blir beskrivande och öppna. Vidare skriver han att 

linjära frågor i lärandesituationer kan ses som ledande och svaren riskerar då att bli korta och 

innehållslösa. Risken blir, enligt Hougaard (2004) som får medhåll av Cederwald (2006), att 

samtalet stannar upp om de linjära frågorna används i undervisningen. Önskar man som lärare 

att föra samtalen framåt i undervisningen bör man använda de cirkulära frågorna för ett gott 

och givande resultat både för lärare och elev. Williams m.fl. (2000) framhåller att barnen 

samspelar med andra människor i sin omgivning för att skaffa sig kunskap och att barnens 

förståelse ska stå i fokus och poängterar att: ”Lärarens roll blir därför speciellt betydelsefull 

för att medvetet skapa och tydliggöra situationer där barn kan och får lov att upptäcka 

kamraters kunskaper och erfarenheter som en tillgång i gruppen.” (s.56).  
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2.4 Tidigare forskning inom området 
Granström och Einarsson (1995) skriver i sin rapport att det är läraren som till största del styr 

den offentliga verbala kommunikationen i klassrummet. Författarna hänvisar till forskning av 

Anward och Sahlström som påtalar att läraren talar när den vill och eleverna blir tilldelade 

ordet på lärarens villkor eftersom läraren styr både samtalets innehåll och struktur. Här 

uppstår tvåtredjedelsregeln. Den innebär att läraren tar två tredjedelar av samtalstiden i 

klassrummet och en tredjedel tilldelas eleverna. De ”regler” som finns för kommunikation där 

två parter möts i en dialog följs inte av lärare. Lärares kommunikation är ofta uppbyggd på ett 

fråga-svar mönster. Eleverna har ingen möjlighet att bestämma innehåll i sina svar utan svarar 

som läraren vill att de ska. Forskningen visar även att eleverna gör inlägg i 

undervisningstillfället i syfte att vidga samtalsinnehållet men läraren följer sällan upp det.   

 
Damon och Phelps (Williams m. fl, 2000) har forskat om hur barn lär av varandra genom 

samarbete där kommunikation har stor betydelse och beskriver sin forskning i tre former, peer 

tutoring, cooperative learning och peer collaboration. Dessa former sammanfattar två centrala 

begrepp, ömsesidigt engagemang och jämbördighet. Jämbördigheten kan vara betydelsefull 

för att kunskapsutbyte mellan elever ska vara möjligt. Damon och Phelps anser sig kunna 

grunda sin forskning på både Vygotskijs och Piagets teorier om kommunikation, samtal och 

dialog och dess funktion vid samlärande.  
I peer tutoring är ett barn expert och ett andra novis inom kunskapsområdet. I cooperative learning 
består gruppen av barn med olika förkunskaper om det problem som de ger sig i kast med att lösa. I 
peer collaboration är samtliga barn nybörjare inför den aktuella uppgiften de tillsammans ska lösa, 
naturligtvis med variationer inom gruppen. […] Det är inte en fråga om att ersätta den vuxnes 
närvaro, men samarbete mellan barn kan ge fler tillfällen till kognitiv och personlig utveckling. 
(Williams m. fl; s. 59) 

 

Johansson och Karlsson (2004) har i sin forskning kommit fram till att en del lärare känner sig 

otrygga i sin yrkesroll och på grund av detta har de svårt för att synliggöra elevernas tankar 

och åsikter i den verbala kommunikationen. Detta för att det kan medföra att läraren då 

förlorar kontrollen över samtalen och vad som lärs ut enligt vad läraren tycker är viktigt. Det 

framkommer även att lärare som nyligen utexaminerats har svårare för att släppa in elever i 

samtal än de mer erfarna lärarna. Johansson och Karlsson har även sett att elevers spridda 

erfarenheter skapar rådvillhet hos lärarna. Dock anser de att eleverna bör ses som väsentliga 

om man ser till det sociokulturella perspektivet där samspel utgör den viktigaste delen för 

utveckling av kunskap. Lärarna i undersökningen, som forskningen bygger på, menar att man 

måste arbeta med mindre klasser för att kunna skapa de samtalsmöjligheter som behövs för 

elevernas utveckling. De menar även att tidsbristen påverkar saknaden av de spontana 
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samtalen som Johansson och Karlsson menar är betydelsefulla för elevers inlärning. Lärare är 

medvetna om kommunikationens betydelse för elevernas utveckling men att undervisningen 

till största del är monologisk. I deras undersökning framkommer tre olika faktorer som har 

stor inverkan på verbal kommunikation och samtal; tidsbrist, lärarens trygghet i sin yrkesroll 

och eleverna. Johansson och Karlsson (2004) menar emellertid att den undervisning som 

grundar sig på dialog mellan individer ökar då lärarens trygghet ökar. 

 

Nilsson (2006) skriver att kommunikativt handlande inte är något som står för sig självt utan 

ska ses som ett medel som hjälper oss att se hur verkligheten ser ut och vilka förändringar 

som sker däri. Nilsson skriver att läraren i hans undersökning använde sig av cirkulära frågor 

vilket bidrog till att eleverna blev aktiva under lektionen och kommunicerade med varandra. 

Nilsson såg dock att möjligheterna för eleverna att möta varandras åsikter och konfronteras 

var hämmade och på så vis blev även inlärningsmöjligheterna hämmade. 

 

Edström och Larsson (2005) har kommit fram till att elever önskade att lärare ska öppna upp 

för samtal där alla kan vara med och där läraren visar att hon/han bryr sig om eleverna och 

deras tankar. Verbal kommunikation ska vara på en nivå som gör det inbjudande för alla att 

engagera sig i den. Eleverna önskade även att det skulle vara en vinst för båda sidor då 

kommunikation och samspel inträffade. Läraren måste kunna visa sitt engagemang för att 

motivera eleverna så att deras intresse stannar kvar vid innehållet i lektionen. Om läraren fick 

eleverna att lyssna berodde detta på hur interaktionen fungerade med de enskilda lärarna. 

Edström och Larsson skriver även att i interaktionen mellan lärare och elev är det viktigt att 

båda parter visar respekt och ansvar samt interagerar med varandra. De såg även att 

kommunikationen fungerade i klassrummet men att det inte var på elevernas utan på lärarens 

villkor. 

 

2.5 Sammanfattning av litteratur 
Efter avslutad litteraturgenomgång finner vi att forskarna är överens om att kommunikation 

och samtal förenar människor. Människans förmåga att kommunicera verbalt är medfödd men 

förmågan att kunna prata är inlärd. Verbal kommunikation innebär att vi delar med oss av 

tankar, erfarenheter, innebörder och värderingar. För att god verbal kommunikation, ett bra 

samtal, ska ske måste man kunna lyssna aktivt och bekräfta den som man pratar med. Verbal 

kommunikation och samtal har betydelse för vår utveckling och vi lär genom att samtala. 
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Detta är något lärare måste dra nytta av i lärandesituationer. Forskare menar att samtal ger 

eleverna i skolan en bra grund att stå på i en demokratisk undervisning samt att det bidrar till 

att fostra eleverna till demokratiska medborgare. Det har även framkommit att lärande sker 

genom deltagande och att verbal kommunikation ligger till grund för detta. Man skiljer på 

monologisk och dialogisk undervisning genom att tala om flerstämmiga klassrum. Dessa 

klassrum kännetecknas av att lärarna lyfter elevernas röster och främjar deras inlärning genom 

kommunikation. Det har även framkommit genom litteraturen att ingen kan anse sig 

färdigutbildad inom kommunikation och samtal utan det sker en ständig utveckling av denna 

kunskap. Lärare använder sig av både linjära och cirkulära frågor i sin undervisning och dessa 

ger eleverna olika möjligheter och förutsättningar att delta och kommunicera i klassrummet. 

Ett av skolans styrdokument, Lpo 94, strävar efter ett mångsidigt arbetssätt där samtalet ska 

ha betydelse för elevernas undervisning. Undervisningen i skolan ska bygga på ett 

demokratiskt arbetssätt där eleverna får vara med och påverka sin utbildning. Eleverna ska få 

möjlighet att lära sig att kommunicera verbalt både i mindre och större grupper och läraren 

ska bjuda in till diskussioner. 

 

Tidigare forskning tyder på att lärarna är de som tar den mesta av samtalstiden i klassrummet 

och att det är lärarnas planering och lektionens innehåll som styr elevernas möjlighet till att 

medverka kommunikativt under lektionen. Samlärande är något som påverkar inlärning 

positivt. Det har framkommit att inlärning sker genom interaktion med andra som har mer 

kunskap inom det aktuella ämnet som bearbetas. Elever får genom samtal och dialog 

möjlighet att tillgodose sig kunskaper genom andras erfarenheter vilket leder deras egen 

utveckling framåt.  
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3. Uppsatsens vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
Den konstruktivistiska grundsynen är vår teoretiska utgångspunkt och den har sina grunder i 

epistemologin, läran om kunskap. En av dem som sysselsatte sig med att fundera över dessa 

förhållanden var den tyske filosofen Immanuel Kant (Stensmo, 2007). Förhållandet mellan 

föremål i den yttre världen och hur människor är medvetna om det är konstruktivismens fråga. 

Kant utgick ifrån att människan endast kan vara säker på hur saker framstår för hennes 

medvetande men inte hur de framstår i den riktiga världen. Stensmo (2007) skriver att även 

Piaget och Vygotskij anslutit sig till konstruktivismens synsätt. Inom konstruktivismen ser 

man att konstrueringen av kunskap är en aktiv process och att människan är en nyfiken 

varelse, vilket gör att hon försätter sig i situationer som hon inte vet hur hon ska hantera. 

Genom att tänka och konstruera ny kunskap så klarar människan till sist av att hantera de 

situationer som hon försätter sig i.  

 

Psykologen Vygotskij (Williams m.fl. 2000) menar att socialt samspel är drivkraften i barns 

utveckling och utgår ifrån att lärandet styr utvecklingen. Vygotskijs teorier bygger på att barn 

blir introducerade i nya tankesätt när de är engagerade i dialoger med andra. Lendahls och 

Runesson (1999) beskriver hur Vygotskij ser ”tanke- och språkutveckling som beroende av 

varandra och som ett parallellt skeende” (s. 77). Vygotskij talar även om den potentiella 

utvecklingszonen där han menar att barn lär sig mer i dialog med andra än när de arbetar 

enskilt. Vidare handlar den om skillnaden mellan det jag kan själv och det jag kan 

tillsammans med andra.  Detta beror på språkets betydelse för tankeutvecklingen. Tänkandet 

utvecklas när tankar uttrycks i ord. När tankarna formuleras till ord har de blivit synliga och 

de kan därmed göras till föremål för reflektion och diskussion (Lendahls och Runesson, 

1999). Strandberg (2006) påtalar att barn pratar innan de vet hur man gör och menar att enligt 

Vygotskij är sampel den viktigaste källan för lärande och med hjälp av den källan kan sedan 

individuellt tankearbete äga rum. Barn lär sig i samspel med andra och tar tillvara på den 

kunskapen och delar med sig av den till andra. Vygotskij menar att i relationer mellan elever 

och lärare är dialoger värdefulla och eleven har stor nytta av lärarens expertis. Enligt 

Vygotskijs teorier ska barn ha tillgång till två olika typer av rum i sin lärandemiljö. De ska få 

använda sig av ett rum som är till för inre tankearbete samt ett rum som är till för diskussioner 

och samtal. De två rummen måste ha olika syften för att det ska ge barnet så mycket som 

möjligt (Strandberg, 2006). Det sociokulturella perspektivet på lärande kommer bland annat 

från Vygotskij. Här är det samspelet mellan individ och kollektiv som står i fokus och 
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kommunikation samt interaktion är centrala då de anses vara länkar för lärandet (Williams 

m.fl. 2000). 

 

Piaget (Williams m.fl. 2000) menar att barn genom dialog blir medvetna om att det finns fler 

ståndpunkter än deras egna och de tvingas föra fram sin åsikt på ett sätt så att andra förstår 

dess värde. Genom dialog vinner barn både sociala och kognitiva fördelar. Deras 

kommunikativa förmåga ökar via de sociala fördelarna och förmågan att studera och uppfatta 

sanningar växer genom de kognitiva. Enligt Piagets teori konstruerar människan kunskap 

utifrån sina erfarenheter. Piaget har uppmärksammats för sin utformning av den generella 

utvecklingspsykologiska stadieteorin som innebär att: 
Varje individ genomgår samtliga steg i samma ordning och att tidigare utvecklingsstadier 
integreras i senare. Dessa utvecklingsstadier i form av tankestrukturer bestämmer vad som är 
möjligt för barn att begripa och mentalt hantera. (Williams m.fl. 2000; s. 27) 
       

För att konstruktivt lärande ska ske menar Piaget att barn måste vara relativt överens annars 

kan inget samlärande ske heller inte något kunskaps- eller erfarenhetsutbyte (Williams m.fl. 

2000).  

 

Dewey (Ljunggren, 1993) menar att individens jag, individens identitet utvecklas i samverkan 

och kommunikation med andra människor. Han poängterar även att det är att vara social som 

är det väsentliga i livet, individen och samhället hör ihop. Dewey hävdar att meningen med 

kunskap är de kommunikativa processerna i lärandet. Dewey (Dysthe, 2003) har varit en 

sporre för alla som varit missnöjda med de teorier som traditionellt finns och funnits i skolan. 

Han menar att kunskap formas genom att människan får prova på att göra saker, men 

poängterar att det som görs ska kännas meningsfullt. Interaktionen är även den en stor och 

viktig förutsättning för lärande. Med detta sätt att se på inlärning ansågs Dewey ha ett 

pragmatiskt sätt att se på kunskap och inlärning. Dewey ansåg att kunskapen hör samman 

med samhället och att de två inte kan skiljas åt. Han kritiserade skolan då han ansåg att de 

försökte lära ut kunskap som inte var knuten till ett sammanhang. Han skrev: ”I det verkliga 

livet finns det aldrig några isolerade enstaka objekt eller handlingar; ett ting eller en handling 

är alltid en speciell del, fas eller sida hos en omgivande upplevd värld.” (Dysthe, 2003; s.42) 

 

Dysthe (2003) påtalar att Vygotskijs och Deweys tankar går ihop, hon menar att ”handling 

och arbete” (s. 88) finns centralt hos båda teoretikerna. De anser även båda två att skolan 

måste vara en del av verkligheten och att elevernas intressen bör vara det som undervisningen 
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utgår från. Dewey menar att eleverna måste få vara kreativa i läroprocesserna för att man ska 

uppnå bästa resultat. Han är vidare känd för sitt uttryck ”Learing by Doing” (Dysthe 2003, 

s.120), vilket betyder just att för att lära så ska man göra och agera. Vidare skriver Dysthe 

(2003) att Dewey anmärker på Lockes teoretiska utgångspunkt att barn är tomma blad som 

ska fyllas, så kallade tabula rasa. Barns aktiviteter gör att de lär sig trots att de inte skulle 

kunna göra det enligt Lockes syn på inlärning. Dewey menar att barn är impulsiva och 

spontana och det är därigenom de tillgodogör sig kunskapen. Han påtalar även att det finns ett 

samband mellan det som finns inom människor och det som finns utanför, dessa står i nära 

relation till varandra, de samspelar (Dysthe, 2003). 
 
Säljö (2000) menar att han stödjer sig mot Vygotskijs och Piagets tankar om just inlärning i 

ett socialt sammanhang. Han framhåller att man lär tillsammans och det är i gemenskap med 

andra som man tillgodoser sig kunskap. Kommunikation blir i detta sammanhang och i det 

sociokulturella perspektivet det centrala. Människan blir genom kommunikation en del av det 

som sker runt omkring henne. Säljö (2000) menar att man trots intensiv forskning aldrig 

kommer att finna någon definitiv inlärnings- eller utvecklingsteori. Han anser att både vad, 

hur och på vilka sätt detta sker ständigt förändras. Likaså säger han att människors inlärning 

är föränderliga processer som ständigt pågår. ”Interaktion och kommunikation är således 

centrala för att förstå lärande och utveckling på såväl kollektiv som individuell nivå.” (Säljö, 

2000; s. 232) Vidare menar han att den viktigaste källan till kommunikation sker i det 

vardagliga. Den traditionella undervisningen håller sakta på att försvinna för att ersättas med 

nya sätt att lära och undervisa. Williams m.fl. (2000) diskuterar Säljö och skriver att när han 

diskuterar kunskap så menar han att man i första hand associerar till skolan. Säljö menar att 

vid varje tillfälle människor samspelar finns det möjlighet för lärande. Han anser därför att 

samtal med kamrater är lika viktiga som samtalen i skolan med tanke på den 

kunskapsförmedling samtalen ger.  
Interaktion genom dialoger och flerpartssamtal är väsentliga ingredienser i all form av 
kunskapsbildning. Det är viktigt att inte skapa någon motsatsställning mellan kunskap sådan den 
existerar i texter, i konkreta mänskliga praktiker […] och andra sammanhang. Samtalet är ständigt 
närvarande och utgör en aspekt av all kunskapsförmedling och det kompletterar andra former för 
bevarandet av information och färdigheter.   (Williams m. fl. 2000; s. 65). 

  
Säljö (1996) skriver om samtalet som kunskapsform. Han menar att vi lär känna världen och 

oss själva genom kommunikation när vi samtalar, reflekterar och integrerar med andra 

människor. Samtal i olika miljöer är den viktigaste källan till kunskap och återkoppling. Säljö 

menar att dialog med kollegor och andra människor är oundvikligt om man ska kunna bedriva 

en verksamhet. Vår självbild skapas av de reaktioner vi möter och samtal resulterar ofta i 
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självreflektion där vi gör upptäckter om oss själva och vårt professionella jag. Säljö påtalar att 

kunskap har sin naturliga existens i samspel mellan människor och hänvisar till Vygotskij 

som menar att ”kunskap först finns mellan människor i sociala samspel och därefter tas de 

över till att bli kunskaper inom individen” (s.127). Ett modernt samhälle kräver att vi kan 

kommunicera med varandra. Säljö skriver: ”Barnet […] blir genom samtal deltagare i 

kunskaper och sätt att beskriva och hantera världen som existerar långt innan vederbörande 

kommer i kontakt med den.” (s.127) 

 
Vidare skriver Säljö (1996) att interaktion genom flerpartssamtal och dialoger är viktiga delar 

i all kunskapsbildning. Genom samtal i undervisningen får eleverna insikt i hur de andra 

eleverna tänker och de kan ömsesidigt kontrollera och korrigera varandras föreställningar. 

Säljö menar att alla våra kunskaper har sina rötter i samtalet och dialogen. Säljö (1998) 

påtalar att det traditionella sättet att se på undervisning är att läraren är den som står för 

kunskapen och lär ut denna. Han menar att det är beroende på lärarens syn på sig själv som 

avgör hur han eller hon lär ut kunskap. Säljö säger att läraren i detta fall är aktiv och 

lyssnaren, den som ska lära sig (eleven) är passiv. Han fortsätter med att säga att även om 

kunskapen har förändrats, det vill säga att det nu finns mycket skrivet material, så är det 

fortfarande mycket kunskap som lärs ut genom att läraren talar till sina elever. 

 

 

3.1 Definition av begrepp 
Verbal kommunikation – språklig överföring av information. 

Monologisk undervisning – undervisning som sker på lärarens villkor och eleverna släpps inte 

in i undervisningen med sina tyckanden och erfarenheter.  

Dialogisk undervisning – undervisning som sker på elevernas villkor och utgår ifrån deras 

tankar och erfarenheter.  

Samlärande – gemensamt ord för när elever lär utan varandra i lärandesituationer. 

Konstruktivismen – innebär att lärande är en ständigt pågående process som leder oss framåt i 

utvecklingen av kunskapsinhämtningen. 



 21

4. Empiri 
I detta kapitel definieras problempreciseringen för undersökningen utifrån 

litteraturgenomgången. Vi redogör för de två forskningsmetoder vi valt att använda oss av i 

vår undersökning samt den kategori lärare vi använt oss av som informanter. Vi diskuterar 

även resultatens tillförlitlighet samt de etiska överväganden som är betydande för vår uppsats. 

 

4.1 Problemprecisering 
Efter att ha läst litteratur om vad kommunikation är och dess användning i skolan och 

klassrummet finner vi följande frågeställningar relevant för vårt ämnesval: 

• Hur ser lärarna på att använda verbal kommunikation i klassrummet? 

• Hur använder lärarna sig av verbal kommunikation i klassrummet? 

• Hur fördelar lärarna samtalstiden mellan sig och eleverna i klassrummet? 

 

4.2 Metod 
För att få fram svaren på de frågor vi ställde i problempreciseringen valde vi att göra ett antal 

observationer och intervjuer med verksamma lärare. Anledningen till att vi valde att använda 

oss av dessa två metoder var för att få fram ett så sanningsenligt resultat som möjligt. Vi anser 

att intervjuerna kompletterar de observationer vi gjort och vi ställer det som informanterna 

säger mot vad de verkligen gör i sin undervisning.  

4.2.1 Observation 
Patel och Davidsson (1994) skriver att för att samla in information som rör beteenden i 

naturliga situationer är observation en bra metod att använda sig av. Vi valde den 

observationsmetod som Denscombe (2003) benämner som systematisk observation. Vid 

systematisk observation håller sig undersökaren i bakgrunden för att inte påverka 

observationsresultatet. ”Systematisk observation registrerar direkt vad människor gör, till 

skillnad från vad de säger att de gör.” (Denscombe, 2003; s. 173). Vi gjorde valet att använda 

oss av dessa systematiska observationer i vår undersökning för att vara åhörare i klassrummet 

och på så vis inte påverka läraren och elevernas agerande. För att få ett så givande resultat 

som möjligt av observationerna valde vi att videofilma för att kunna se observationerna igen 

när vi skulle bearbeta dem.  
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4.2.2 Intervjuer  
Vi valde att intervjua lärarna enligt den metod som Denscombe (2003) kallar semistrukturerad 

intervju. Vid dessa intervjuer har undersökaren med sig frågor (se bilaga 1) som ställs till 

informanten. Svaren blir öppna och informanten får möjlighet att utveckla sina synpunkter 

genom att följdfrågor ställs av undersökaren. Andersen och Schwencke (2002) skriver att i 

många fall är det svårt att föra precisa anteckningar vid en intervju och det är då lämpligt att 

använda sig av ljudupptagning som komplement till det som antecknas. Detta var något vi tog 

fasta på och intervjuerna spelades in och transkriberades för att sedan kunna bearbetas på ett 

riktigt sätt. Att göra semistrukturerade intervjuer ansåg vi vara det mest resultatgivande sättet 

för oss då vi genom informanternas svar kunde vidareutveckla det som sagts och ställa 

följdfrågor. Hade vi valt en annan intervjuform tror vi att informanterna svarat det som de 

trodde att vi ville höra och inte utifrån sina egna tankar och erfarenheter.  

4.2.3 Urval  
Vår undersökningsgrupp kom att innefatta sex kvinnliga lärare som arbetar i årskurs 4. 

Samtliga har utbildning för att undervisa elever från årskurs 1 till årskurs 7. Lärarna har varit 

verksamma från 10-27 år. Dessa lärare har vi på olika sätt varit i kontakt med tidigare och 

fann detta som en bra grund inför kommande intervjuer och observationer. Anledningen till 

detta var att vi anser att lärarna har lättare för att agera och bete sig så naturligt som möjligt 

om de känner sig trygga med den som utför observationerna samt intervjun. Detta framförallt 

då både observationer och intervjuer dokumenterades i form av en inspelning. Ytterligare ett 

motiv till att vi valde att använda oss av lärare som var bekanta med oss sedan tidigare är att 

vi anser att man i intervjuerna kan få fram svar som ger oss mer resultatmässigt än om lärarna 

inte känt oss. Dessutom anser vi att om lärarna inte kände oss sedan tidigare så hade de 

kanske inte varit villiga att ställa upp på det vi önskade undersöka. 

4.2.4 Resultatens tillförlitlighet  
Vi vill här belysa resultatens trovärdighet. Efter att vi videofilmat observationerna tittade vi 

enskilt igenom filmerna för att kunna hitta så många olika infallsvinklar som möjligt. Vi 

arbetade även med de transkriberade intervjuerna enskilt innan vi gemensamt bearbetade dem. 

Att bearbeta materialet enskilt först gjorde att det framkom infallsvinklar som kanske annars 

undgått oss. Vi tror därför att observationerna kunde ha gett andra resultat då andra 

undersökare utfört dem. Detta eftersom de eventuellt sett och reflekterat över andra saker än 

vad vi gjorde. Vi har försökt att återge observationerna så korrekt som möjligt. Likaså i 

intervjuerna så tror vi att andra undersökare hade kunnat få fram andra tolkningar av svaren 
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än vad vi fick. Vi tror att de följdfrågor vi ställde i intervjuerna kan bidra till att andra 

undersökare fått något annorlunda svar. Intervjuerna gav oss svar som vi anser vara 

verklighetstrogna. Vi är medvetna om att vi kan ha haft en nyanserad bild av det som 

informanterna sa i intervjuerna eftersom de var kända för oss sedan tidigare, men å andra 

sidan anser vi inte att vi hade fått lika raka och ärliga svar om informanterna varit okända för 

oss.  Detta för att det är ett känsligt ämne som kräver att informanten känner sig trygg för att 

kunna svara så sanningsenligt som möjligt. Vi anser även att andra undersökare kunnat få 

andra resultat beroende på vilka lektionstillfällen som valts ut till undersökningen. 

4.2.5 Etiska övervägande 
I enlighet med Etiska rådets föreskrifter (2007) om att skydda de personer som har valt att 

delta i undersökningen har vi använt oss av fingerade namn, lärare a-f, i vår 

resultatredovisning för att skydda lärarnas identitet. Vi har inte satt ut namn på de skolor vi 

besökt för att läsaren inte ska kunna dra slutsatser om vilken skola vi resonerar kring. Detta är 

ett av de fyra krav som Etiska rådet ställer om hur forskning ska gå till för att vara etiskt 

korrekt. Detta krav refererar de till som konfidentialitetskravet. Informanterna fick före 

observationerna reda på att vi skulle titta på deras kommunikation i klassrummet men inte vad 

vi skulle fokusera på. Detta för att vi anser att deras medvetenhet om ämnet hade kunnat 

påverka resultaten i undersökningen. Efter intervjun fick informanterna information om vad vi 

skulle använda materialet till samt att det genom våra fingerade namn i uppsatsen inte ska gå 

att urskilja någon lärare. Vi informerade även om vad informanternas roll i arbetet var. Innan 

observationerna ägde rum fick de deltagande lämna sitt samtycke till att delta i 

undersökningen. Informanterna har även blivit informerade om att de när de vill kan dra sig ur 

samarbetet. Detta har vi gjort i enighet med Etiska rådets andra krav, informationskravet och 

det tredje kravet, samtyckeskravet. Informanterna kommer även att få tillgång till vars ett 

exemplar av det färdiga arbetet samt att de kommer att få se observationerna och få ett utdrag 

från transkriberingarna som gjorts. Data som samlats in för att kunna genomföra denna 

undersökning kommer endast att användas till denna undersökning. Detta för att inte bryta 

mot nyttjandekravet som Etiska rådet har som sista krav. Lärarna har accepterat deltagande i 

denna undersökning och detta förtroende kan vi inte bryta då detta skulle försvåra för andra 

forskare som kommer efter oss. 
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5. Resultat  
Nedan följer en resultatredovisning av de observationer och intervjuer som genomförts i 

undersökningen. Vi tar i redovisningen endast upp de resultat som vi anser vara relevanta för 

undersökningen vilket medför att inte samtliga lärare omnämns i alla rubriker. Vi har 

kategoriserat de resultat vi fått fram i underrubriker vilket medför att rubrikerna skiljer sig 

något mellan observationer och intervjuer. Först redogörs det för resultaten av 

observationerna genom en redovisning av det som visat sig i klassrummen och sedan följer en 

redovisning av de resultat som intervjuerna gett. I redovisningen av observationerna och 

intervjuerna kommer lärarna att benämnas A, B, C, D, E och F. Kapitlet avslutas med en 

tolkning av de resultat som framkommit från observationer och intervjuer.  

 

5.1 Observationer 
Resultaten redovisas i tre underrubriker och belyser redovisningen utifrån de likheter och 

skillnader vi såg mellan lärarna i observationerna. Vi har i observationerna lagt fokus på hur 

lärarna använder verbal kommunikation i klassrummet och vilka arbetsmetoder de använder 

för att lyfta den verbala kommunikationen. Vi har även valt att fokusera på vilken plats 

samlärande får i undervisningen hos de sex lärarna.  Observationsavsnittet avslutas med en 

sammanfattning.  

5.1.1 Lärarnas sätt att använda verbal kommunikation i klassrummet 
Vid observationerna märkte vi olika sätt som lärarna använder sig av vid verbal 

kommunikation. A och D upprepar sig vid flera tillfällen för att nå ut med det budskap de 

önskar. Lärarna skiljer sig i de sätt de ställer frågor på till sina elever. B och E använder sig av 

frågor som det bara finns ett rätt svar på. E använder sig dessutom av frågor som eleverna 

redan övat in svaren på genom en läxa de haft. Vid de tillfälle som inte lärarna ställer frågor 

till eleverna blir det istället eleverna som ställer frågor om lektionens upplägg och arbete. F 

ställer inga frågor till sina elever och ger på så vis inte eleverna möjlighet att delta. Eleverna 

får inte heller någon möjlighet att ställa frågor till läraren då hon anser att den genomgång hon 

haft med eleverna borde räcka för att de ska komma igång och arbeta.  

 
A och D gör sina elever delaktiga i undervisningen genom att bjuda in dem till olika 

aktiviteter i klassrummet. De använder bland annat sig av sånger som ett redskap för att få 

eleverna att delta verbalt i lektionen. Sångerna finns på en skiva som läraren tar hjälp av. 
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Texten till sångerna finns i elevernas arbetsböcker så att de kan följa med i texten. Ramsor är 

ett annat redskap lärarna använder sig av för att eleverna ska få kommunicera under lektionen. 

A och D läser tillsammans med eleverna ramsor som även de finns i elevernas arbetsböcker. I 

arbetsböckerna finns även tryckta dialoger som eleverna läser tillsammans i helklass och i par. 

Sångerna, ramsorna och dialogerna knyter an till lektionens innehåll. B använder sig av 

whiteboardtavlan för att göra eleverna delaktiga när hon undervisar. B skriver upp de svar 

eleverna ger henne vid genomgången och eleverna ser på så vis hela tiden vad undervisningen 

belyser. Genom lärarens undervisning blir eleverna delaktiga i den dialog som växer fram i 

klassrummet. Dessa dialoger leder sedan lärarens arbete i klassrummet framåt. C och F 

möjliggör inga tillfällen för eleverna att delta verbalt i undervisningen utan det är deras 

kommunikation i klassrummet som används.   

5.1.2 Arbetsmetoder som öppnar upp för verbal kommunikation i klassrummet 
E och F använder sig inte av någon metod som tillåter eleverna att kommunicera med 

varandra i undervisningen. Eleverna fungerar som åhörare och sitter och lyssnar. Det är 

lärarna som för den verbala kommunikationen i klassrummet och eleverna får tillsägelser om 

de inte lyssnar. A, B och D använder sig av varierande metoder under lektionens gång och 

eleverna får möjlighet att kommunicera med varandra på olika sätt. Enskilt arbete, par- och 

grupparbete är de sätt som används för att eleverna ska få möjlighet att komma till tals under 

lektionen.  Den verbala kommunikationens möjligheter visar sig bland annat när B låter sina 

elever arbeta enskilt med en skrivuppgift men tillåter att eleverna småpratar med varandra 

under arbetets gång. A låter sina elever redovisa en läxa i små grupper. Där berättar eleverna 

för varandra om sin uppgift och hjälper varandra om problem uppstår. D arbetar utifrån en 

arbetsbok och där låter hon eleverna arbeta i par och läsa dialoger med varandra. Eleverna får 

i uppgiften turas om att läsa de olika replikerna.  

5.1.3 Verbal kommunikation genom samlärande 
A tillåter att eleverna småpratar med varandra under lektionens gång och uppmanar dem att ta 

hjälp av varandra innan de ber henne om hjälp när de arbetar. Även B har ett klassrumsklimat 

som tillåter samlärande. Eleverna pratar med varandra även om de just vid detta tillfälle 

arbetar var och en för sig med att skriva en berättelse. B är kontinuerligt med i elevernas 

samtal och diskuterar med dem och det blir skratt från både lärare och elever när deras 

berättelser diskuteras. D använder sig av olika övningar för att ge eleverna samlärande i sin 

undervisning. Eleverna gör vid detta tillfälle en övning där en elev beskrivs och de andra ska 



 26

gissa vem det talas om. Här får eleverna tillsammans försöka komma på lösningen och ge de 

rätta svaret.  

5.1.4 Sammanfattning av observationer 
I observationerna visade det sig att lärarna använder verbal kommunikation på olika sätt i 

klassrummet när eleverna arbetar. Vi har även genom dessa observationer uppmärksammat att 

varje lärare lägger olika mycket tid på att kommunicera med sina elever i klassrummet. B och 

C har endast en kort genomgång i början av lektionen där de inte tillåter elevernas tankar att 

komma fram och låter därefter eleverna arbeta själva. A och D har ett undervisningsinnehåll 

som kräver att de är delaktiga och på så vis tar de mycket tid av lektionen till sin egen verbala 

kommunikation. De som tar mest tid till sin egen verbala kommunikation i klassrummet är E 

och F. E låter endast eleverna kommunicera verbalt genom att ställa linjära frågor till dem och 

deras svar blir kortfattade. F låter inte eleverna kommunicera verbalt i klassrummet alls.    

 
 

5.2 Intervjuer 
Resultaten av analyserna av intervjuerna redovisas i sex underrubriker och belyser 

intervjuerna utifrån de svar vi fått av informanterna. Vi har i intervjuerna lagt fokus på hur 

lärarna definierar verbal kommunikation och hur de upplever att de använder den i 

klassrummet. Vi har även valt att fokusera på vilka arbetsmetoder lärarna använder för att 

lyfta den verbala kommunikationen samt hur stor plats samlärande får i undervisningen hos 

de sex lärarna. Intervjuavsnittet avslutas med en sammanfattning. 

5.2.1 Lärarnas definition av verbal kommunikation 
De sex lärarna har liknande sätt att se på vad verbal kommunikation är. Samspel (E), dialog 

(A, B, F), samtal (E) mellan två individer eller i en grupp av individer (D). ”Kommunikation i 

skolan är ju antingen envägskommunikation eller en diskussion i grupp eller en diskussion i 

klassen” (D). Att ”det finns kommunikation inom varje individ”(C) är något som även 

kommer upp i intervjuerna. Kommunikation är något viktigt för att elevernas tankar och idéer 

ska komma fram (B, C, F). Både kollegor och elever är deltagare i kommunikation (F). Det 

lyfts även att ”det kan vara lärare-elever, det kan också vara elev-elev som det sker 

kommunikation mellan” (E). Det framkommer även att man genom kommunikation kan nå 

eleverna och att ”man kan förmedla det man själv vill ha fram genom kommunikation och då 

kan alla ta till sig informationen” (E).  
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5.2.2 Verbal kommunikation som redskap i klassrummet 
Nyttan med verbal kommunikation är att man kan vara säker på att alla förstår (B). Hon 

fortsätter med att påtala ”jag tycker att eleverna blir klokare om de får vara med och 

diskutera”. Även en annan lärare påtalar detta (C). Man kan få reda på vad barnen tänker 

genom verbal kommunikation (C). Två av lärarna menar att kunskapen bör komma från 

eleverna och inte från lärare som lägger upp det på ett fat (C, D) Genom att elever 

kommunicerar verbalt med varandra menar två lärare att de lär av varandra (D, E) och att det 

är ett av de bästa sätten att lära in på (D). E utvecklar sedan svaret på denna fråga och menar 

att verbal kommunikation är ett läroinstrument för eleverna. Hon påtalar även att ”det är 

viktigt att lyssna på eleverna då detta visar respekt så att eleverna senare respekterar och 

lyssnar på dig som lärare” (E). En tanke som skiljer sig något från de andra är att verbal 

kommunikation är bra för att läraren ska se så att eleverna förstått det som står på tavlan (F). 

5.2.3 Lärarnas användning av verbal kommunikation i klassrummet 
Samtliga sex lärare anser att de använder sig av verbal kommunikation i klassrummet och att 

detta är bra eller till och med ”nödvändigt för att kunna nå alla eller i alla fall så många som 

möjligt” (A). Hon menar dock att detta inte är möjligt under en lektion men att hon försöker 

genom att sprida frågorna även till dem som inte räcker upp handen. Två av dem menar att de 

använder det på ett positivt sätt (B, F) och låter eleverna inflika med sina tankar och idéer. 

Däremot menar en av dem att det endast är om det rör ämnet som behandlas under lektionen 

(F). ”Det är viktigt att få responsen från eleverna så att jag kan känna av att dialogen eller 

diskussionen är på rätt nivå för dem” (A). Detta menar en av lärarna kan vara svårt (C). Fyra 

lärare menar att de använder sig av verbal kommunikation hela tiden (A, B, C, D). ”Det inte 

är några speciella tillfällen som den verbala kommunikationen är knuten till utan att man kan 

använda det när tillfälle ges” (B). Trots detta påtalar samma lärare tillsammans med tre andra 

att det är mycket vid genomgångar och introduktioner som de använder sin egen verbala 

kommunikation (B, D, E, F). Läraren bör endast prata en kort stund för att eleverna sedan ska 

få arbeta och kommunicera själva (D, E) Även att använda sig av roliga historier för att öppna 

för kommunikation är något som talas om (E). Samtliga lärare påtalar att det är bra att arbeta 

tillsammans. 

5.2.4 Elevernas verbala kommunikation under lektionstid  
De sex lärarna anser att de låter eleverna kommunicera, dels under diskussioner men även då 

de arbetar enskilt eller två och två. A menar att ”jag låter ofta eleverna diskutera i grupper, 

men jag tycker samtidigt att de ibland bör arbeta helt enskilt för att lära sig tro på sin egen 
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förmåga”. En menar att det är beroende på vad de arbetar med som styr om hon låter dem 

prata med varandra eller inte (D). F menar även att hon ”nästan alltid låter eleverna 

kommunicera med varandra” och att det är sällan hon ber dem att vara tysta. För att öppna för 

eleverna att delta i kommunikationen är lärarna överens om att frågor är bra. Att använda sig 

av linjära och cirkulära frågor för att öppna för eleverna att delta i kommunikationen är något 

som tre lärare tagit fasta på (B, C, D). B menar att även om hon önskar använda sig av 

cirkulära frågor så är hon ibland så fokuserad på att få fram rätt svar att det blir de linjära 

frågorna som styr hennes undervisning. En av lärarna syftar till att hon hoppas att hon 

använder sig av cirkulära frågor för att utmana elevernas tankar (C). Hon anser att eleverna 

får prata så länge det rör ämnet som behandlas under lektionen. Målen nämns även de under 

denna fråga då E påtalar att ”mitt mål är såklart att eleverna ska få kommunicera under 

lektionerna”. 

5.2.5 Samtalstid 
Tre av lärarna menar att de ofta tar ungefär två tredjedelar av lektionen till att kommunicera 

verbalt (A, B, E) och de kvarvarande anser att det är eleverna som pratar mest under en 

lektion (C, D, F). De som påtalar att de tar två tredjedelar menar inte att de alltid gör det och 

deras mål är att inte göra det men att det ibland gör det. E menar att ”men då känner jag inte 

mig nöjd med lektionen. Det är inte bra då.” Hon fortsätter med att påtala att hon försöker 

hålla korta genomgångar men att det trots det ändå blir så att hon tar en stor del av lektionen. 

A menar att ”en av anledningarna till att jag tar mycket tid är att jag inte ser att eleverna har 

vidarekunskapen, utan det är dem som står för erfarenheterna och utan vidarekunskaperna så 

kommer man inte framåt i undervisningen”. En av de lärarna som nämner att hon pratar 

mindre än eleverna menar att hon har korta genomgångar och att hon sen låter eleverna arbeta 

själva och kommunicera med varandra (D). C nämner att ”ibland känner jag att eleverna 

stannar för länge vid ett ämne men då försöker jag tänka på att om de fortfarande diskuterar 

det så har de nog inte bearbetat det färdigt än”. 

5.2.6 Lärarnas teoretiska grundsyn 
Av de sex lärare som vi intervjuade så var det bara F som ansåg sig vara knuten till en 

teoretiker. Den teoretiker som nämndes var Vygotskij, hans tankar om samlärande där barn 

lär av varandra. Alla lärarna var eniga i att de ville att eleverna skulle nå fram till de uppsatta 

målen. Två av lärarna menade även att det är viktigt att nå så många elever som möjligt (A, 

C) och A fortsatte med att påtala att ”eleverna ska känna att de varje dag tillägnat sig nya 

kunskaper”. E svarade: ”Att finna eleverna där de är och fortsätta därifrån.” Fyra av lärarna 
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menade bland annat att de blandade olika teorier för att finna sin egen teori som de kände att 

de trodde på (A, C, D, E). A nämnde att hon inte ville vara låst, och D sa ”jag vill variera mig 

i min undervisning och min teori ligger i att variera inlärningsvägarna och hålla dem 

strukturerade”.  

5.2.7 Sammanfattning av intervjuer  
Tre av lärarna menar att de använder sig av mindre tid till sin egen verbala kommunikation än 

vad de ger eleverna.  I intervjuerna kan vi se att alla lärare säger att de använder sig av väldigt 

mycket verbal kommunikation. Ändå menar hälften av lärarna att de använder sig av två 

tredjedelar till sin egen taltid. Alla lärarna påtalar även att de arbetar med samlärande men det 

visar sig att bara en grundar sin syn på lärande på en teoretiker som belyser detta. De andra 

lärarna menar att de blandar olika teorier för att hitta sin egen och vill inte låsa sig vid ett 

tanke- eller synsätt i sin undervisning.  

 

5.3 Tolkning av resultat 
Samtliga lärare är eniga om att kommunikation handlar om samspel mellan människor. De 

talar om att dialog och samtal är viktigt i skolan och att den verbala kommunikationen lyfter 

fram elevernas tankar och idéer så att de synliggörs i undervisningen. Lärarna tycker att 

kommunikation finns runt omkring oss hela tiden i skolan och både lärare och elever 

kommunicerar. De anser att den verbala kommunikationen hjälper till att lyfta eleverna och 

förmedlar det lärarna vill framföra så att alla elever kan ta till sig det. Alla lärarna anser det 

vara bra att använda sig av kommunikation i klassrummet då de anser att det öppnar upp för 

fler vägar till lärande. Lärarna säger att de hela tiden använder sig av verbal kommunikation i 

undervisningen och att de låter eleverna vara delaktiga och kommunicera. Detta framträder 

dock inte i de observationer som vi gjort. Tre av lärarna säger att de inte upptar två tredjedelar 

av tiden i klassrummet till sin verbala kommunikation. Våra observationer har dock visat att 

de utnyttjar mer tid i klassrummet till sin egen verbala kommunikation än vad de ger eleverna. 

En lärare är inte riktigt medveten om sin egen verbala tid i klassrummet och menar att hon 

använder mer tid än vad observationen visar. En lärare menar att hon låter eleverna delta 

verbalt i lektionen men vad vi sett utgår lektionen från hennes verbala kommunikation och 

elevernas uteblir. En lärare menar att verbal kommunikation är nödvändigt för att kunna nå 

sina elever, men är samtidigt medveten om att det inte alltid är möjligt. Dock visar 

observationen av henne inte så mycket av att hon kommunicerar med sina elever mer än i 

förutbestämda arbetsmoment utifrån sin planering och då genom envägskommunikation. Vid 
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observationerna lade två av lärare stort fokus på sakkunskaperna där elevernas verbala 

kommunikation sattes åt sidan.  

 

Vi anser att lärarna som medverkar i vår undersökning inte alltid är medvetna om hur de 

själva agerar kommunikativt i klassrummet. I samtliga intervjuer och observationer finner vi 

att det som lärarna säger, skiljer sig mot vad de gör under sina undervisningstillfällen. Vi 

tolkar våra resultat som att lärarna har en önskan om att agera som de svarat i intervjun men 

att de har svårt att veta hur de ska omsätta det i praktiken. Lärarnas visioner kommer fram i 

intervjuerna men faller bort i undervisningen. Det som styr detta anser vi vara den timplan 

och de lektionsplaneringar som lärarna har till sitt förfogande i sin undervisning.  
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6. Diskussion 

Den utgångspunkt som legat till grund för denna uppsats är i vilken utsträckning verbal 

kommunikation används av lärare i undervisningen. Vi har valt att begränsa arbetet och 

fokusera på fyra olika rubriker i vår diskussion. Vi har valt dessa för att vi anser att rubrikerna 

ger en tydlig bild av vad som kommer diskuteras. Under första rubriken diskuterar vi ordet 

kommunikation och dess betydelse. Andra och tredje rubriken ägnar vi åt kommunikation i 

klassrummet och samlärande elever emellan. Under den fjärde samt avslutande rubriken 

diskuterar vi samtalstid i klassrummet. Sist i kapitel sex har vi våra tankar kring vidare 

forskning inom området. Gemensamt för samtliga rubriker i diskussionen är att vi knyter 

samman litteraturen med informanternas tankar och det vi sett i observationerna med våra 

reflektioner och tankar kring det genomförda arbetet och dess resultat.  

 

6.1 Kommunikation 
I intervjuerna vi gjort talade lärarna om samspel, dialog och samtal när betydelsen för ordet 

verbal kommunikation diskuterades. Vi har tidigare i uppsatsen klargjort för en definition av 

ordet kommunikation och det har framkommit att det rör sig om kontakt mellan människor 

eller ett sätt att överföra innehåll på (Svenska Akademin, 1998, Nordstedts Förlag, 2003). 

Forskarna (Nilsson, Waldemarson, 2007, Ahlberg, 2001) hänvisar till latinets communicare 

då de förklarar att ordet kommunikation betyder att något ska bli gemensamt. En lärare 

nämner att det inom varje individ finns kommunikation. Dessa tankar får stöd och medhåll av 

Nilsson och Waldemarson (2007) som benämner det som inre kommunikation. Ytterliggare 

en lärare nämner att genom kommunikation kan en individ förmedla det som vill föras fram 

och att alla på så vis kan ta till sig informationen. Detta i likhet med vad Nilsson och 

Waldemarson (2007) menar då de påtalar att kommunikation innebär att vi delar med oss av 

tankar, innebörder och funderingar då vi använder oss av kommunikation.  Vidare påtalar 

Nilsson och Waldemarson (2005) att vår förmåga att använda språk är medfödd men att vi 

måste lära oss att prata. Här ser vi ett samband med de tankar som Nilsson och Waldemarson 

(2005) har om att kommunikation utgår ifrån en sändare och en mottagare. Vi anser att om 

inte dessa båda parter finns kan heller inte samtal eller kommunikation uppstå vilket leder till 

att vi aldrig lär oss prata och kommunicera verbalt. Hougaard (2004) och Sundberg (1994) 

menar att ingen människa kan anse sig färdigutbildad inom kommunikation och vi instämmer 
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i detta då vi anser att varje kommunikativt möte ger oss nya kunskaper och erfarenheter att 

föra vidare i samtal med någon annan. 

 

I likhet med oss menar en lärare att verbal kommunikation handlar om att förmedla något. 

Ahlberg (2001) menar att all kommunikation har ett innehåll och att den är riktad. Vi anser att 

det är självklart att kommunikationen har en mening och ett innehåll som är styrt av dem som 

kommunicerar och då blir den riktad som Ahlberg menar. Vi anser även att samtalet är styrt 

av den situation som sändaren och mottagaren befinner sig i och på så vis blir det situationen 

som styr samtalets innehåll.  För att få ett bra samtal eller en god kommunikation som Rusz 

och Lundquist (1997) benämner det, anser vi att det krävs att den man kommunicerar med är 

en aktiv lyssnare. Detta för att de som samtalar ska få ut något av samtalet och känna att det är 

meningsfullt. Erfarenheter säger oss att det i skolan finns mycket verbal kommunikation som 

kunde ha gett eleverna mer nytta om där funnits en mening eller en tanke bakom.   

 

Säljö (1996) menar att vi lär känna världen och oss själva genom att kommunicera med andra. 

Vidare påtalar han att man genom samtal får insikt i hur andra tänker. Här ser vi samband 

med Nilsson och Waldemarson (2007) när de talar om att värderingar och innebörder kommer 

fram vid kommunikation. Vi anser att människan resonerar och samtalar utifrån sina egna 

erfarenheter och genom att diskutera och resonera med andra tillgodoser vi oss nya 

kunskaper. Vygotskij (Lendahls, Runesson, 1999) menar att språket har betydelse för 

tankeutvecklingen. När tankar uttrycks i ord utvecklas tänkandet och tankarna blir synliga. 

Genom detta blir tankarna föremål för reflektion och diskussion. Vi anser att tankar som blir 

ord får större betydelse då de får utrymme att diskuteras.  

 

6.2  Verbal kommunikation i klassrummet 
Att verbal kommunikation har en betydande roll i skolan verkar det inte råda någon tvekan 

om. Både teoretisk bakgrund och de verksamma lärarna påpekar detta. Vi har inte någon gång 

under arbetets gång med denna uppsats träffat på en negativ inställning till att använda verbal 

kommunikation i undervisningen. Det har enbart handlat om hur bra kommunikation är och 

vad man kan lära genom att använda sig av den.   
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6.2.1 Den verbala kommunikationen i klassrummet 
En lärare menar att verbal kommunikation är nödvändigt i klassrummet för att nå alla elever 

men påtalar samtidigt att det inte alltid är så lätt att nå ut till alla. Dock visar det sig i 

observationen att läraren inte kommunicerar med sina elever mer än när hennes 

lektionsplanering kräver det. En annan lärare menar att nyttan med verbal kommunikation är 

att vara säker på att alla förstår och säger vidare att hon tycker eleverna blir klokare av att 

diskutera. Vi ser tillfälle för eleverna att få synliggöra sina åsikter som sedan kan lyftas i en 

diskussion vilket även två lärare påtalar i intervjuerna. En lärare menar att man kan få reda på 

vad eleverna tänker om de får kommunicera verbalt i undervisningen och en annan menar att 

verbal kommunikation är ett läroinstrument för eleverna. Vi ser det som en självklarhet att 

eleverna ska få vara med och diskutera på lektionerna. Vi menar i likhet med Lendahls och 

Runesson (1999) att genom de diskussioner som uppstår i klassrummen måste eleverna få 

möjlighet att föra samman tidigare och nya kunskaper till en ny kunskap. Lpo 94 

(Utbildningsdepartementet, 2006) påtalar att verbal kommunikation ska finnas i klassrummen. 

Vidare påtalas att eleverna ska vara delaktiga i undervisningen och vi ser här stora möjligheter 

för den verbala kommunikationen att ta plats i klassrummet. Detta genom att läraren kan 

planera sin undervisning så att eleverna får medverka verbalt. Kursplan för grundskolan 

(Skolverket, 2007) påvisar att eleverna ska få möjlighet att argumentera för sitt tänkande och 

sina slutsatser. Vi anser att de gör detta på bästa sätt genom att få delta i diskussioner och 

genom att träna sig i att arbeta med verbal kommunikation i skolan.  

 

Det finns i varje klassrum elever som sällan eller aldrig är med och diskuterar eller räcker upp 

handen för att säga något. Vi anser att detta är ett dilemma som troligen alltid kommer att 

finnas eftersom det oftast är de elever som har mycket att berätta och vill berätta som gör det i 

klassrummet. En lärare påtalar i intervjun att hon i sin undervisning delar ut frågor även till de 

elever som inte räcker upp handen. Vi såg inget av detta vid observationen av läraren men 

anser att detta är ett bra sätt för att försöka få med alla elever. Detta måste dock ske på ett sätt 

som gör att eleverna inte känner sig påhoppade för att de får frågan fast att de inte ville ha 

den. Jönsson (2006) menar att de elever som inte deltar i diskussioner oftast inte har problem 

med att tala inför andra utan hindret för dem är att de inte känner att de har något att tillföra 

eller berätta för sina kamrater. 

 



 34

6.2.2 Verbal kommunikation och dess möjligheter till lärande  
Hougaard (2004) menar att i skolan är verbal kommunikation mellan två personer ett bra sätt 

att förmedla kunskap på. Vidare skriver Hougaard att alla människor borde veta hur man 

kommunicerar eftersom många missförstånd då skulle undvikas. Vi anser att om lärare i 

skolan lägger vikt på att kommunicera verbalt med sina elever och låter eleverna använda sig 

av den verbala kommunikationen i undervisningen tränas eleverna i detta. Englund (1998) 

menar att man inte kan skilja på lärande och undervisning.  Vidare påtalas att samtal kan ge 

eleverna en bra grund att stå på i en demokratisk undervisning. Då skolan ska vila på 

demokratiska grunder ser vi här kopplingar till vårt tidigare resonemang om vad skolans 

styrdokument framhåller om elevinflytande. Dysthe (2003) menar att lärande sker genom 

deltagande och påtalar att kommunikation är grunden för lärande och läroprocessen. Dewey 

(Dysthe, 2003) menar att för att lära sig något måste man öva. Han får medhåll av Sundberg 

(1994) som menar att övning ger färdighet och att man endast lär sig att samtala genom att 

just samtala och att detta är något vi måste dra nytta av i lärandesituationer. Erfarenheter säger 

oss att samtalen i skolan kan leda in undervisningen på andra spår än vad läraren tänkt, men vi 

ser inte detta som ett hinder då det för eleverna känns aktuellt att diskutera just det ämnet. Vi 

anser att lärare måste ge eleverna tid till diskussioner och reflektioner i undervisningen. De 

måste ta vara på de tillfällen som visar sig och se det som ett lärandetillfälle. En av lärarna 

säger till oss att hon inte anser att den verbala kommunikationen är knuten till enskilda 

tillfällen utan anser att den kan användas när tillfälle ges. Detta märker vi i observationen av 

henne då hon har flera spontana samtal och diskussioner med sina elever när de arbetar.   

 

Vi har sett i observationerna av två lärare att deras elever inte får möjlighet att delta verbalt i 

undervisningen. Det är lärarna som använder den verbala kommunikationen på sina egna 

villkor och eleverna sätts enligt oss åt sidan. De blir passiva i klassrummet och det är lärarnas 

kunskaper som lyfts i undervisningen och inte elevernas. Edström och Larsson (2005) har 

genom forskning kommit fram till att kommunikation i klassrummet oftast sker på lärarens 

villkor och vi anser att de två lärarna styrker den forskningen. Lindblad och Sahlström (2001) 

anser att lärande inte sker när läraren försöker överföra sin kunskap på eleverna. De menar att 

det är samspelet mellan individerna som bestämmer vilka kunskaper eleverna ska ta till sig. 

Vi anser att om läraren inte kan samspela med sina elever och finna deras vägar till lärande 

genom sina kunskaper tappar eleverna intresset och deras delaktighet i undervisningen 

försvinner. Lärarna måste bjuda in eleverna till delaktighet och lägga undervisningen på 

elevernas nivå.  
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Vygotskijs teorier utgår ifrån det konstruktivistiska synsättet som (Stensmo, 2007). Williams 

m.fl. (2000) menar att teorierna bygger på att barn blir introducerade i nya synsätt när de är i 

dialog med andra. Enligt Vygotskij är socialt samspel drivkraften i barns utveckling och han 

utgår ifrån att lärandet styr utvecklingen. Dewey (Ljunggren, 1993) menar att individen 

utvecklas genom kommunikation. Vi resonerar som Vygotskij och Dewey här då vi menar att 

ju mer barn lär sig, ju mer utvecklas de. Vi anser att alla de upplevelser och vardagliga 

händelser som barn är med om leder dem framåt i utvecklingen då de skaffar sig nya 

erfarenheter och kunskaper kontinuerligt under dagen. Dessa upplevelser kan de sedan 

omvandla till ord i dialog med andra och de delar då med sig av sina kunskaper och 

erfarenheter. Vårt resonemang styrks av Vygotskijs tankar om utvecklingszonen (Williams 

m.fl. 2000) där han menar att barn lär sig mer i dialog med andra än när de arbetar enskilt. 

Piaget (Williams m.fl. 2000) menar att genom dialog blir barn medvetna om att det finns fler 

ståndpunkter än deras egna. Vi anser att kommunikation öppnar upp för fler synpunkter och 

eleverna får möjlighet att bli medvetna om att alla inte tycker och tänker lika. Eleverna 

behöver dessutom få lägga fram sina åsikter för att lära sig att formulera sig så att alla förstår, 

vilket även Kursplanen för grundskolan (Skolverket, 2007) påtalar att skolan ska göra. Säljö 

(2000) stödjer sig på både Vygotskij och Piagets tankar om inlärning i ett socialt 

sammanhang. Säljö menar att vid varje socialt sammanhang finns det tillfälle för lärande. Vi 

anser liksom Säljö att man måste ta vara på de tillfällen som ges i skolan för lärande. Varje 

dialog, samtal eller diskussion för med sig någon kunskap som eleverna kan ha nytta av 

längre fram i livet. De ställs inför situationer som de inte kunnat förutse, men kanske kan de 

knyta an den händelsen till något de tidigare upplevt genom dialog eller diskussion med andra 

och finna lösningar den vägen. Säljö (Williams m.fl. 2000) menar även att samtal och dialog 

med kamrater är lika viktiga som samtalen i skolan med tanke på den kunskapsförmedling de 

ger.   

6.2.3 Monologisk och dialogisk undervisning 
Dysthe (1996) diskuterar ett flerstämmigt klassrum där hon nämner det som ett klassrum där 

elevernas tankar och röster blir hörda. Dysthe beskriver både monologiska och dialogiska 

klassrum och framställer de monologiska som ett klassrum där undervisningen sker på 

lärarens villkor via envägskommunikation. Utgångspunkten är här att läraren har kunskapen 

och eleverna ska ta till sig den genom att lyssna. Vi ser här ingen koppling till elevernas 

tidigare erfarenheter vilket vi anser vara viktigt för att få med eleverna i undervisningen. Vi 

såg i vår undersökning ett tydligt exempel på monologisk undervisning. En lärare påtalar i 
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intervjun att hon nästan alltid tillåter sina elever att kommunicera under lektionerna. I 

observationen lägger vi märke till att eleverna vid ett flertal tillfällen vill ställa frågor till 

läraren men läraren påtalar att hon just haft genomgång så det borde räcka för eleverna. Vi 

anser det vara fel av läraren att neka eleverna att ställa frågor om undervisningen.  Faran med 

detta blir enligt oss att eleverna inte kommer igång med arbetet då de inte förstått hur de ska 

göra. Detta leder till att eleverna kommer efter och vi ställer oss frågan hur det då blir nästa 

gång eleverna behöver hjälp. Vi tolkar lärarens uttalande och agerande som att hon har 

visioner om hur hon vill arbeta, då hon i sin intervju nämnde Vygotskijs teorier som grund för 

sin undervisning, men inte riktigt vet hur hon ska tillämpa dem. Vi ser även att två av de 

andra lärarna till största delen har ett monologiskt klassrum. Deras elever sitter och lyssnar 

och tillåts inte inflika med egna reflektioner. Johansson och Karlsson (2004) har genom 

forskning fått fram att lärare är medvetna om kommunikationens betydelse för elevernas 

utveckling men att undervisningen ändå till största del är monologisk. Det dialogiska 

klassrummet kännetecknas av att samtalet används för att främja inlärningen. Lärarna måste 

hjälpa eleverna att skapa en självbild så att de känner att de har något att bidra med vid 

klassrumsdiskussioner. Vi har inte sett något i våra observationer som säger att någon av 

lärarna arbetar med dialogiska klassrum. Däremot anser vi att de resterande tre lärarna arbetar 

mer efter ett dialogiskt klassrum än ett monologiskt. De tillåter kommunikationen i 

klassrummen och eleverna får lov att kommunicera på olika sätt.  

6.2.4 Metoder (Hur verbal kommunikation används av lärarna) 
De lärare vi har intervjuat för att nå fram till ett resultat i vår undersökning säger sig använda 

verbal kommunikation varje dag i sin undervisning. Vi har i observationerna sett och 

reflekterat över att lärarna använder sig av det på olika sätt. En lärare säger att hon använder 

sig av kommunikation hela tiden i klassrummet och att hon gör det genom grupparbete, 

pararbete och enskilt arbete. Vi såg under observationen några av de arbetsformer som hon 

nämnde i intervjun men vi har svårt att se de kommunikationsmöjligheter som hon anser att 

hennes grupparbete ger. Eleverna får redovisa sin läxa i grupp men de samtalar inte med 

varandra. Redovisningen går ut på att en i gruppen berättar och sedan är det nästa elevs tur. 

Där sker ingen dialog. Läraren påtalar att hon använder sig av dessa arbetsmetoder för att hon 

ska nå alla elever och för att alla ska förstå.  Vi anser att man kan nå alla elever genom att 

variera sig i arbetssätten i klassrummet men ser inget tydligt syfte i just denna lärarens metod. 

Tanken med grupparbete försvinner om inte eleverna ges tillfälle att diskutera och reflektera 

över det som bearbetas i gruppen. Två lärare använder sig av rim, ramsor och sånger för att 
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göra eleverna delaktiga och få kommunicera i klassrummet. Vi tolkar detta som ett sätt att få 

med eleverna i undervisningen men för oss blir detta en monologisk undervisning med 

kommunikation som sker utifrån lärarens planering. Elevernas delaktighet blir inte densamma 

och deras spontana kommunikation och möjlighet till reflektion försvinner.  

 

En lärare använder sig av vad Hougaard (2004) kallar för linjära frågor i sin undervisning, 

vilket hon själv påtalar i intervjun. Vi tolkar detta som att läraren fokuserar på 

sakkunskaperna och på det hon anser viktigast just vid detta tillfälle och att de tankar hon har 

om att elevernas egna tankar ska lyftas fram i undervisningen försvinner. Ytterliggare en 

lärare använder sig av denna typ av frågor och vi anser att det även här ligger stort fokus på 

sakkunskaperna och elevernas egna tankar och funderingar glöms bort. Vi anser att dessa 

båda hade kunnat använda de cirkulära frågorna (Hougaard, 2004 samt Nilsson, 2006) vid de 

lektioner vi observerade för att få med eleverna i dialoger och samtal så att de under lektionen 

blivit mer aktiva. Vi anser även att de cirkulära frågorna troligtvis lett in eleverna på nya 

vägar och funderingar som bidragit till vidare diskussioner och tankar. Vi anser att lärarens 

roll här blir viktig då de bör planera sin undervisning på ett sätt som öppnar upp för dessa 

möjligheter. Vi är väl medvetna om att det ofta är tiden som styr lärarnas undervisningsmetod 

men hävdar ändå att de tankar som eleverna har kan motsvara den planering som ligger till 

grund för en lektion. Säljö (1998) skriver att det traditionella sättet att se på undervisning är 

att det är läraren som står för kunskapen och ska lära ut detta till eleverna. Vi anser att de två 

lärarna vid detta tillfälle använder sig av Säljös så kallade traditionella undervisning eftersom 

eleverna inte får möjlighet att påverka undervisningen då det är läraren som står för 

kunskaperna. Läraren är aktiv och eleverna är passiva. De gensvar som lärarna får från 

eleverna blir vad Dysthe (1996) kallar fråga-svarmetoden. Läraren frågar eleverna och 

eleverna svarar det läraren vill höra eftersom det bara finns ett rätt svar på frågan vilket 

stämmer in på beskrivningen av Säljös (1998) traditionella undervisning.  

 

6.3 Samlärande 
Att lärarna i undersökningen anser att samlärande är något som är bra att använda sig av 

framgår tydligt i intervjuerna, men i observationerna såg vi något annat. Alla lärare har inte ett 

arbetssätt som tillåter verbal kommunikation eller som främjar detta. Bergem (2004) menar att 

ett gott samarbete mellan elever höjer kvalitén på skolan. En av lärarna säger att hon stödjer 

sig mot Vygotskij och hans tankar om samlärande och att barn lär av varandra men i 
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observationerna kan vi inte finna några som helst moment där hon tillåter eleverna att lära av 

varandra. Denna lärare visar klart och tydligt att barnen ska sitta tysta och arbeta var för sig. 

Två av de andra lärarna har i sina planeringar inlagt att barnen ska använda sig av varandra 

för att lära. Detta visar sig bland annat då eleverna får arbeta både i par och i grupper under 

deras lektionspass. En av dessa lärare säger även till sina elever då observationen gjordes att 

de skulle använda sig av varandra först istället för att gå till henne. En annan sida av 

samlärande visar sig då en av lärarna tillåter sina elever att prata med varandra under 

lektionens gång och även läraren går runt och diskuterar och deltar i elevernas verbala 

kommunikation. Läraren i detta klassrum menar att det är viktigt att elevernas tankar blir 

synliggjorda i klassrummet: ”… jag tycker att eleverna blir klokare om de får vara med och 

diskutera”. Tre av lärarna har lektioner där de låter eleverna komma till tals och diskutera 

med varandra men ändå så bryter två av dessa tre in när de inte tycker att eleverna gör så som 

lärarna önskar att de ska göra.  

 

Vygotskij (Williams m.fl. 2000) menar att drivkraften i barns utveckling är det sociala 

samspelet och att barn i dialog med andra kan ta del av nya idéer och tankesätt. Att få 

samspela menar Vygotskij är den viktigaste källan för lärande och att utvecklingen börjar i 

samlärande för att sedan övergå i enskilt arbete. Vygotskij och Piaget (Williams m.fl. 2000) 

samt Damon och Phelps (Williams m. fl, 2000) anser att ur ett sociokulturellt perspektiv att 

samspelet, dialogen och interaktionen mellan barn står i fokus och att barnen där måste föra 

fram sina åsikter och tankar så att andra kan förstå dem. Vi anser därför att lärarna i dagens 

skolor borde se till att eleverna får möjlighet till detta. Vi ser möjligheter till lärande då 

eleverna får dela med sig av sina erfarenheter till sina kamrater och genom samspelet ta till 

sig av sina vänners kunskaper. Utan detta samspel mister eleverna många lärotillfällen. Då 

observationer och intervjuer genomförts insåg vi att lärarna anser att de använder sig av 

mycket samarbetsövningar i klassrummen och att de tillät samlärande men vårt resultat av 

undersökningen har visat att samtliga sex lärare inte lever upp till detta. Vygotskij (Williams 

m.fl. 2000) utgår ifrån det sociokulturella synsättet som baseras på, precis som ovan nämnts, 

att samspelet är det viktigaste och även skolans styrdokument Lpo 94 

(Utbildningsdepartementet, 2006) har detta synsätt på lärande. Detta anser vi borde vara 

tillräckligt starka påtryckningar på lärare för att de ska fatta beslut om att arbeta på detta sätt. 

Något vi funderat över är att om man som lärare inte blir medveten om hur man arbetar kan 

man inte heller förändra sitt sätt att arbeta. Nilsson (2006) skriver att lärare som använder sig 

av cirkulära frågor får bättre kommunikation i klassrummet och låter då elevernas röster 



 39

framträda. Det flerstämmiga klassrummet och det dialogiska klassrummet (Dysthe, 1996), 

som vi tidigare diskuterat, är klassrum där elevernas tankar och idéer tillåts komma fram. Att 

som pedagog arbeta efter detta anser vi öppnar upp för nya sätt att undervisa på. Att eleverna 

önskar att undervisning ska gå till på detta sätt framgår i den forskning som Edström och 

Larsson (2005) genomfört. Johansson och Karlsson (2004) menar att lärare är medvetna om 

hur viktig kommunikationen är för elevers utveckling men att det tyvärr ändå är så att 

klassrummen förblir monologiska. Då vi sett resultaten av våra undersökningar så framgår 

detta tydligt även i vårt arbete. Lärare är idag medvetna om vikten av den verbala 

kommunikationen i samlärande men de är inte medvetna om att de inte arbetar på detta sätt. 

Om lärarna haft större förtroende för sin egen yrkesroll hade de kanske kunnat tillåta att 

eleverna blev delaktiga på ett annat sätt utan att de skulle känna sig osäkra på om de klarar av 

att hålla eleverna på rätt nivå. Detta menar även Johansson och Karlsson (2004) är en stor del 

i att lärarna inte använder sig mer av elevernas kunskaper och erfarenheter. Att främja 

samarbete är något som alla de författare som vi tar upp i uppsatsen förespråkar. Sundberg 

(1994) skriver att samtal är ett äventyr som vi inte kan styra utan som hamnar där det gör. 

Som lärare måste man alltså kunna släppa sina elever och låta deras tankar komma fram så att 

de känner att kunskapen kommer från dem själva. 

 

6.4 Samtalstid  
Observationerna som genomfördes visade att det var lektionens upplägg samt vilken lärare 

som undervisade som var avgörande för hur mycket tid eleverna fick till att kommunicera 

verbalt under lektionerna. I Lpo 94 kan man läsa att elever ska vara delaktiga i undervisningen 

och att de har rätt att påverka den. Vi anser att eleverna bara kan få möjlighet till detta om de 

får tid till att kommunicera. Lpo 94 skriver vidare att varje elev ska: ”få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Lpo 94, s.5). 

Trots att detta tydligt visar sig i skolans styrdokument så såg vi under våra observationer att 

det inte var alla som lärare följde detta. Fyra av lärarna tar väldigt mycket tid till sin egen 

kommunikation och låter inte eleverna få de möjligheter till att kommunicera som Lpo 94 

förespråkar. Återigen hänvisar vi till Sundberg (1994) som skriver att det enda sätt som finns 

för att lära sig att samtala är genom att just samtala. Det vi kommit fram till är att det måste 

finnas tid till detta, eleverna måste få tid till att kommunicera med varandra för att förstå vad 

god kommunikation innebär. Det som Dewey är mest känd för är sitt uttryck ”Learning by 

doing” vilket bekräftar det som står i Lpo 94 och det som Sundberg talar om. En lärare anser 
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att hon använder sig av två tredjedelar av tiden till att kommunicera eftersom hon känner att 

eleverna annars har svårt att komma vidare i sin kunskapsutveckling. Detta stämmer med vad 

vi såg i observationerna. Ytterligare en lärare använde sig av mer tid till sin egen verbala 

kommunikation än vad hon gav till eleverna, men skillnaden var att hon själv inte ansåg att så 

är fallet. En av anledningarna till att dessa två lärare använde sig av kommunikationen på det 

sätt som de gjorde anser vi kan ha berott på planeringen av lektionen som de ansåg krävde 

mycket ledning från dem. Två av lärarna anser att de låter eleverna prata men det vi 

observerat har varit att de själva tar i stort sett hela lektionen till sin egen kommunikation. En 

lärare säger dessutom att hon aldrig säger till sina elever att vara tysta men under 

observationen ser vi vid flera tillfällen att hon gör detta. Att lärare inte släpper in sina elever i 

den verbala kommunikationen i klassrummet och ger dem tid och utrymme åt detta tror vi kan 

bero på att lärarna känner en osäkerhet. Två lärare tycker att det är svårt att få eleverna att nå 

målen om de släpper på sin planering alltför mycket. Johansson och Karlsson (2004) skriver i 

sin studie att de har funnit att lärare som känner sig otrygga i sin yrkesroll kan få svårt att låta 

elevernas tankar och erfarenheter komma fram då de är rädda för att tappa kontroll över 

inlärningstillfället. Johansson och Karlsson skriver även att tidsbrist gör att lärare inte känner 

att den tid de har till förfogande är tillräcklig för att eleverna ska få utrymme till att 

kommunicera. Vi ser i vår undersökning att lärarna inte riktigt är medvetna om hur mycket tid 

de ger sina elever att kommunicera på och anser att detta kan bero på osäkerhet.  

 

6.5 Vidare forskning 
Verbal kommunikation är ett stort område och det finns många infallsvinklar att lägga fokus 

på. Under arbetets gång har det väckts nya funderingar och efter genomfört arbete anser vi att 

det hade varit intressant att undersöka den verbala kommunikationen utifrån elevernas 

synvinkel. Vi hade då önskat lägga fokus på hur eleverna upplever att de får delta verbalt 

under lektionerna samt vilken betydelse de tror verbal kommunikation har för deras förmåga 

att inhämta kunskap. En problemprecisering som skulle kunna leda den forskningen framåt är: 

• Hur upplever eleverna sitt verbala deltagande i undervisningen? 

• Vilken betydelse har verbal kommunikation för elevernas inlärning? 

• Hur anser eleverna att den verbala kommunikationen fördelas i klassrummet mellan 

sig och läraren? 
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Vi anser även att det hade varit intressant att se vad den forskning vi gjort hade gett för 

resultat om vi i undersökningen använt oss av lärare som varit verksamma i en lägre årskurs, 

högstadieklass eller gymnasieklass som informanter istället. Detta för att se hur stor 

skillnaden är, om det finns någon, på deras medvetenhet om sin verbala kommunikation i 

klassrummet. Men även för att se vilken plats läraren och dennes verbala kommunikation tar i 

klassrummet. Vi anser dock att vi då kunnat använda oss av samma problemprecisering som 

vi gjort i denna undersökning eftersom det fortfarande hade varit fokus på lärarens 

upplevelser av sig själv. Förhoppningen hade då varit att lärarna ska medvetandegöras om sitt 

sätt att använda verbal kommunikation i klassrummet, i annat fall anser vi att det inom detta 

område krävs ytterliggare forskning.  

 
Vidare hade forskning angående hur lärare kan medvetandegöras om hur de använder sig av 

verbal kommunikation varit av intresse. Detta för att höja kvalitén på barnens utbildning och 

få lärare i dagens skola att reflektera över hur deras undervisning ser ut. 
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7. Sammanfattning av uppsats 
Denna uppsats har berört verbal kommunikation i klassrummet. Kommunikation definieras 

som något som ska bli gemensamt (Nilsson, Waldemarson, 2007) eller kontakt mellan 

människor (svenska Akademin, 1998).  Uppsatsen har haft som syfte att undersöka lärares 

medvetenhet om sin verbala kommunikation i klassrummet, samt att se i vilken utsträckning 

lärare använder sig av verbal kommunikation för att göra eleverna delaktiga i undervisningen. 

De problemformuleringar vi använt oss av för att nå ett resultat är:   

• Hur ser lärarna på att använda verbal kommunikation i klassrummet? 

• Hur använder lärarna sig av verbal kommunikation i klassrummet? 

• Hur fördelar lärarna samtalstiden mellan sig och eleverna i klassrummet? 

 

Uppsatsen inriktade sig på den verbala kommunikationen, det talade språket, samtalet och 

dialogen som lärare använder sig av i sin undervisning. Verbal kommunikation i 

undervisningen har många fördelar enligt forskarna och eleverna har stora möjligheter att 

vinna nya kunskaper och erfarenheter genom att få använda sig av verbal kommunikation i 

lärandesituationer.  Lärande sker genom deltagande och det är den verbala kommunikationen 

som ligger till grund för detta. Det finns klassrum där man arbetar speciellt med verbal 

kommunikation och dessa benämns som flerstämmiga. Elevernas röster och åsikter ligger här 

till grund för lärandet och främjar deras inlärning. Forskarna menar att det är lärare och inte 

elever som upptar största delen av tiden i klassrummet till att kommunicera verbalt, med följd 

att elevernas möjligheter till kommunikation då åsidosätts en aning. Vidare påpekar forskarna 

att elever lär genom att diskutera och samtala med andra. De vetenskapsteoretiska 

utgångspunkter som uppsatsen har vilat på är de konstruktivistiska.  Teoretikerna menar att 

barn lär sig i samspel med andra och att samlärande för utvecklingen framåt. Eleverna vinner 

mycket på samarbete och att de kan ta del av varandras kunskaper och erfarenheter.  

 

Undersökningen har skett genom sex olika observationer av lärare i årskurs fyra. Vi har även 

utfört sex intervjuer med de olika lärarna för att komplettera de observationer som gjordes. De 

slutsatser vi kan dra av den genomförda undersökningen är att dessa lärare inte alltid är 

medvetna om hur de använder den verbala kommunikationen i klassrummet. En skillnad visar 

sig i vilken utsträckning lärarna säger att de använder verbal kommunikation och hur de 

verkligen gör.  Det finns även skillnader i hur mycket lärarna anser att eleverna får vara 

delaktiga i den verbala kommunikationen under lektionerna. Alla lärarna var eniga om att 
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verbal kommunikation är ett måste i undervisningen och att det är viktigt att elevernas tankar 

och funderingar synliggörs. Olika arbetssätt används för att få eleverna delaktiga i den verbala 

kommunikationen och man ansåg att enskilt arbete samt par- och grupparbete var de 

arbetsmetoder som lyfte kommunikationen i klassrummet.  

 

Vi ser i vårt resultat att lärarna använder sig av verbal kommunikation för att styra lektionen 

och tar då mycket av samtalstiden i klassrummet. Vidare har det även framkommit att lärare 

som inte är medvetna om hur de använder kommunikation ger sina elever mycket tid till att 

kommunicera. Vi anser att vi i vår undersökning fått fram resultat som kan luta sig mot båda 

forskningarna. Vi drar här slutsatsen av att det är olika ifrån lärare till lärare hur man fördelar 

tiden i klassrummet mellan sig och eleverna. Detta då givetvis beroende på vilken 

lektionsplanering läraren lutar sig mot.  

 

Uppsatsen har gett oss större förståelse för hur viktigt det är att eleverna får utrymme under 

lektionerna att delta verbalt i undervisningen. Detta för att elevernas tankar och erfarenheter 

ska få en plats i undervisningen som leder deras lärande framåt.   

 

Avslutningsvis vill vi citera vad en av våra informanter sa om verbal kommunikation i 

klassrummet:  

 ”Jag tycker att eleverna blir klokare om de får vara med och diskutera”. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 
 
 

1. Vad är kommunikation för dig? (hur ser du på kommunikation?) 

2. Vad har du för tanke bakom din undervisning?  

3. Hur upplever du att du använder dig av verbal kommunikation i klassrummet? 

4. Anser du det är bra att använda sig av verbal kommunikation i klassrummet? 

5. Anser du att du tillåter dina elever att kommunicera under lektionstid? 


