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Sammandrag  
Syftet med vårt examensarbete är att öka kunskapen om den muntliga framställningens 

plats i undervisningen. 

 

Med utgångspunkt i syftet har vi sökt svar på följande frågeställningar: 

 

 Hur stärker de medverkande lärarna elevernas förmåga att tala inför en större 

grupp åhörare? 

 Hur skiljer sig arbetet med muntlig framställning i de olika årskurserna; finns 

det en tydlig progression? 

 Skiljer sig elevernas och lärarnas respektive uppfattning om elevernas 

upplevelse av muntlig framställning åt? 

 

Resultatet baseras på observationer i sex klasser i tre årskurser samt intervjuer av 

fokusgrupper med elever och individuella lärarintervjuer i de medverkande klasserna. 

Genom observationerna har vi sett hur eleverna uppträder under en muntlig 

framställning och via intervjuerna har vi fått svar på hur lärare och elever ser på arbetet 

inom området.  

 

Lärarna anser att det är viktigt att tidigt träna eleverna i muntlig framställning och 

samtliga tränar barnen aktivt i att våga tala inför varandra. Däremot upplever flera av 

lärarna att de mer frekvent borde träna eleverna i den betydelse vi menar: en 

kommunikativ aktivitet där språk, tanke, kropp och handling samspelar med varandra 

inför en grupp åhörare.  

 

En tydlig progression är svår att se bortsett från innehållet som blir mer avancerat i 

årskurs 2 och 3 jämfört med årskurs 1. Lärarna börjar att göra eleverna medvetna om 

vikten av ögonkontakt och att få kontakt med åhörarna i årskurs 2 och 3. De elever som 

vi har intervjuat hade likvärdiga upplevelser av den muntliga framställningen. Ingen av 

dem upplevde det som väldigt obekvämt att tala framför klasskamraterna men de flesta 

medgav att de kände sig mer bekväma att tala om de fick sitta i sina bänkar. 
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1 Inledning 
Innehållet i grundskolans styrdokument och synen på elevers muntliga framställning har 

varierat över tid. I tidigare styrdokument var talövning en integrerad del i svenskämnet 

som retorik, och bestod av fyra delar: läsa, skriva, tala och lyssna. Talövningen bestod 

då till största delen av att träna uttal, återberätta eller återge kunskap om ett visst ämne. 

Under det senaste århundradet har talövning utvecklats och blivit en egen del av 

utbildningsplanen som tar större och större plats  (Adelmann, 2002, s. 43).  

 

Kommunikationen i skolan har förändrats parallellt med skolans utveckling. Språket, 

det verbala och icke-verbala, inverkar på individens identitetsutveckling. Den muntliga 

framställningen framhålls vid flera tillfällen i läroplanen, bland annat står det att skolan 

har i uppdrag att stärka elevernas förmågor i samtal som genererar en större kompetens 

att kommunicera med ökat självförtroende (Skolverket, 2017, s. 9). Det är viktigt att 

lyfta fram betydelsen av att tidigt börja arbeta med muntliga framträdanden, eller som vi 

benämner det i vårt arbete, muntlig framställning. Muntlig framställning avspeglar en 

planerad kommunikativ aktivitet där språk, tanke, kropp och handling samspelar med 

varandra i uppträdandet framför en grupp åhörare. 

 

Att kommunicera hör till det sociala samspelet där språket är redskapet och grunden i 

den kommunikativa situationen. Det är därför viktigt att fokus i undervisningen i skolan 

belyser språkets roll och betydelse (Olsson Jers, 2010, s. 49). Vi behöver kunna 

kommunicera och de flesta av oss ställs någon gång inför uppgiften att tala inför en 

grupp människor. Bergh (1985, s. 6) anser att det förväntas att varje individ ska kunna 

tala och göra sin röst hörd. 

 

Av erfarenhet både från egen skolgång, från den praktiska delen av vår utbildning och 

från vårt arbetsliv upplever vi att många elever känner ett stort obehag för att ställa sig 

upp och tala inför en grupp människor. Kommunikation med andra pågår vid upprepade 

tillfällen under dygnet men trots detta känner sig många illa till mods (Eskild & 

Hambro, 2005, s. 21). Ofta är bakgrunden till nervositeten en oro för att bli negativt 

bedömd eller att nervositeten ska synas för åhörarna (Axelsson, 2011, s. 17).  Fokus i 

detta arbete är att se vilka metoder några lärare använder för att stärka elevernas positiva 

upplevelse av muntlig framställning.  

 

1.1 Syfte 

En viktig del i dagens samhälle är aktiva medborgare som vågar låta sina åsikter bli 

hörda. Skolans uppdrag är att hjälpa varje individ att utveckla sin kommunikativa 

förmåga för att kunna förmedla sitt budskap i form av muntlig framställning.  
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Idén med arbetet föddes då vi under vår utbildning har kommit i kontakt med både 

kurskamrater och elever som alla har olika upplevelser av muntlig framställning. Syftet 

med vårt examensarbete är att öka kunskapen om den muntliga framställningens plats i 

undervisningen. 

  

1.2 Frågeställningar 

 Hur stärker de medverkande lärarna elevers förmåga att tala inför en större 

grupp åhörare?  

 Hur skiljer sig arbetet med muntlig framställning i de olika årskurserna; finns 

det en tydlig progression? 

 Skiljer sig elevernas och lärarnas respektive uppfattningar om elevernas 

upplevelser av muntlig framställning åt? 
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2 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
 

2.1 Demokratiska medborgare – en del av skolans uppdrag 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet framhålls det att 

språket är människans främsta redskap och att eleverna genom att läsa, skriva och tala 

behöver få möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga (Skolverket, 2017, s. 

252).  

 

Under rubriken Tala, lyssna och samtala i det centrala innehållet för årskurs 1–3 i 

ämnet svenska står (Skolverket, 2017, s. 253–254):  

 

 Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer 

 Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för 

olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som 

kan stödja presentationer 

 Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften 

          

Eleverna ska även få kunskap om: 

 

 Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och 

åsikter 

 Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords 

nyanser 

 Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas 

genom röstläge och kroppsspråk 

 

Ett av skolans uppdrag är att fostra eleverna till goda medborgare och eleverna behöver 

förberedas för ansvar, delaktighet, rättigheter och skyldigheter som finns i vårt samhälle 

(Skolverket, 2017, s. 16). För att eleverna ska bli aktiva medborgare krävs att de kan 

använda ett kritiskt tänkande och göra egna val och ställningstaganden baserade på 

kunskap och etiska överväganden. Eleverna behöver få träna sig på att kommunicera 

och framföra sina egna åsikter. För att på bästa sätt kunna genomföra en argumentation 

eller framföra en åsikt krävs att eleven har tillit till sin språkliga förmåga och att eleven 

fått kunskap om språkets kultur och hur språket behöver anpassas efter innehåll och 

mottagare (Skolverket, 2017, s. 13). Eleverna ska få kunskap om hur tonfall och 

kroppsspråk inverkar på budskapet som sägs och att skriftspråk kan skilja sig från 

talspråk (Skolverket, 2017, s. 254).  

 

När eleverna utvecklar sin kommunikativa förmåga ska det ske bland annat med 

användning av den moderna tekniken (Skolverket, 2017, s. 254). Eleverna ska ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och utveckla sitt tal genom att 

anpassa språket efter olika syften och sammanhang.  
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2.2 Sociokulturell teori 

De didaktiska valen lärare ställs inför i klassrummet grundar sig i olika lärandeteorier. 

Vårt arbete har sin grund i den sociokulturella teorin då undersökningsområdet 

behandlar muntlig framställning, som är en kommunikation som sker i ett socialt 

sammanhang.  

 

Den sociokulturella teorin bygger på att lärande sker i en social kontext, tillsammans 

med andra. Klassrummet kan liknas vid en sociokulturell arena där lärare och elever 

tillsammans formar de regler och värderingar som ska finnas där. Skolans arena rymmer 

både individuell och kollektiv erfarenhet och förutom det sammanhang som skapas 

tillsammans har vi olika upplevelser med oss sedan tidigare som påverkar både val och 

synsätt (Säljö, 2012, s. 189–190). På den sociokulturella arenan deltar eleverna aktivt. 

Kunskap och språk utvecklar eleverna både kunskapsmässigt och språkmässigt (Palmér, 

2010, s. 15). Vid kommunikation med andra är vi en del av ett socialt sammanhang. Det 

viktigaste verktyget inom sociokulturell inlärningsteori är språket. Det är genom språket 

vi utvecklar vårt tänkande och via kommunikation med andra som den största delen av 

lärandet sker (Säljö, 2012, s. 189). 

 

Vygotskij (1896–1934), språkpsykolog, kopplas ofta till den sociokulturella teorin. Han 

ansåg enligt Säljö (2012, s. 186) att behaviorismen var alltför komplex och att det måste 

gå att förklara undervisning och kunskap med andra processer. Intresset riktades mot 

människans utveckling ur ett biologiskt och sociokulturellt perspektiv och hur dessa två 

samverkade (Säljö, 2012, s. 186). Han anser att språket dels är ett verktyg för 

kommunikation människor emellan, dels ett verktyg vi använder när vi tänker. Språket 

har därför, enligt Vygotskij, två olika dimensioner (Säljö, 2012, s. 191).  Hans intressen 

riktades mot sambandet mellan åsikt och tal, och hur människor i samspel med varandra 

bygger kunskap. Genom kunskap lär sig människan mer och blir mottaglig för ännu mer 

ny kunskap.  

 

Vygotskij skriver om den proximala utvecklingszonen, som är det område strax utanför 

zonen med redan befästa färdigheter. I den proximala utvecklingszonen befinner sig ny 

kunskap som eleven inte klarar av att tillägna sig helt på egen hand, men kan klara med 

lite stöttning av lärare eller klasskamrater. Det är i denna zon det största lärandet sker. 

När läraren anpassar undervisningen till denna teori, utmanas eleven att klara svårare 

uppgifter och har på detta vis införskaffat sig ytterligare kunskap att bygga vidare på. 

Allt handlar enligt Vygotskij om vad individen redan kan (Palmér, 2010, s. 15). I 

undervisningen förhåller sig lärandet många gånger till den proximala 

utvecklingszonen, som till exempel där läraren undervisar eleverna i muntlig 

framställning. I början ligger undervisningen på en lättare nivå där eleverna i små 

grupper inhämtar mer trygghet för att kunna bygga på kunskaperna ytterligare, innan 
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undervisningen utvecklas till större grupper. På detta vis sker progressionen från en en 

dialog till en en monolog med ett bra framförande och innehåll. 

 

2.3 Från dialog till monolog 

En kommunikativ situation bygger på minst två individers olika behov och behöver 

innehålla både verbala deltagare och goda lyssnare (Eklund & Fältsjö, 2013, s. 34). I 

kommunikationen behöver båda parter visa tillit och öppna upp sig för varandra, vilket 

krävs för att de ska kunna förklara sina behov, tankar och känslor med ord för att 

mottagaren ska förstå sändarens budskap. Talets meningsfullhet försvinner om 

mottagaren inte finns eller inte lyssnar. Talaren som ger information till mottagaren 

behöver skapa någon form av inre reaktion hos mottagaren för att informationen ska 

göra intryck. Den som talar har möjligheten att förstärka sitt budskap med kroppsspråk. 

Barns kroppsspråk är ärligare än det vuxna kroppsspråket då barn inte har utvecklat 

sociala färdigheter som styr kroppsspråket (Backlund, 2006, s. 21).  

 

Vid muntlig framställning behövs, precis som vid skriftlig, att den som talar kan 

anpassa sin information och sitt språk efter mottagaren (Andersson & Furberg, 1984, s. 

18). För att mottagaren ska kunna förstå innebörden av budskapet krävs det att talaren 

uttrycker sig på ett medvetet sätt, det som kallas kontextfria uttryck (Palmér, 2010, s. 

12–13). När talaren är medveten om hur hen ska anpassa sitt språk för att förmedla 

budskapet till åhörarna blir talet mer intressant för de som lyssnar. Det är därför viktigt 

att undervisa elever i hur de förbereder en muntlig framställning för att man ska lyckas 

med att utveckla eleverna till goda talare (Dysthe, 1996, s. 228). Kommunikation sker 

ständigt i samhället och en god dialog bygger på att inte underskatta mottagarens 

betydelse i samtalet. När elever talar informellt med varandra handlar innehållet ofta om 

något som de alla är en del av. Det är en dialog där de kommunicerar med varandra 

genom att flera är aktiva talare (Olsson Jers, 2010, s. 38). Språket börjar i en  dialog för 

att sedan övergå i en monolog (Palmér, 2010, s. 13).  

 

Muntliga framställningar kan ha olika innehåll. När yngre elever börjar träna sig i 

muntlig framställning är det ofta berättande innehåll om något som ligger dem nära. Ju 

äldre eleverna blir, desto mer avancerat förväntas innehållet bli (Palmér, 2010, s. 13). 

Elevernas utveckling av språket sker genom att barnen lär sig använda olika språk för 

olika situationer, både i text och tal (Palmér, 2010, s. 14). Att anpassa språket efter 

mottagaren och gå från det informella till det formella språket är något alla elever 

behöver lära sig under skoltiden. Muntlig framställning ses som ett steg mellan det 

informella och det formella språket. Språket som används vid muntlig framställning är 

mer formellt än det vardagliga språket men mindre strikt än det skriftliga språket 

(Palmér, 2010, s. 81). Utvecklingen ska gå från det vardagsnära till det diskursiva 

språket (Palmér, 2010, s. 13). 
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2.4 Den retoriska triangeln  

Retorik handlar om att förbereda och framföra ett tal inför ett antal åhörare. Retoriken 

har sin bakgrund i det antika Aten och har sedan utvecklats fram till idag. Aristoteles 

(384–322 f. Kr) skrev om retorikens tre grundpelare: ethos, pathos och logos. Dessa tre 

är beroende av varandra och är, enligt Aristoteles, nödvändiga för ett framgångsrikt tal 

(Palmér, 2010, s. 82).  Dessa tre delar brukar illustreras genom en triangel: den 

retoriska triangeln. 

 
Figur 1: Den retoriska triangeln (Holm,2010, http://www.kursnavet.se) 

Ethos handlar om talarens karaktär och kan påverkas av exempelvis ordval och 

kroppsspråk. En talares ethos kan därmed förändras under talets gång. Pathos är 

 förmågan att förmedla känslor genom exempelvis olika miner och gester. Logos 

handlar om förnuftet och behandlar talets innehåll. En bra talare måste vara trovärdig 

och framföra talet på ett sådant sätt att åhörarna engageras och förstår innebörden av 

budskapet. Det är också viktigt att åhörarna känner att det som framförs är väl 

underbyggt och kan motiveras (Palmér, 2010, s. 82).  

 

Talaren skapar sitt eget ethos medan lyssnaren uppfattar talarens ethos. Det är i denna 

kommunikation som trovärdigheten sätts på prov. Talarens ethos påverkas av 

kroppsspråk, tal, uttryck och handlingar. Ethos skapas vid alla typer av 

kommunikationer och är föränderligt från situation till situation. Kontexten har en stor 

del i denna förvandling (Olsson Jers, 2011b, s. 118).  

 

I klassrummet är det viktigt att eleverna blir medvetna om hur ethos olika delar 

samverkar och påverkar talarens budskap. Kroppsspråk och den muntliga 

kommunikationen hänger ihop och påverkar budskapet av det som sägs (Ekenvall, 

2010, s. 93). Det räcker alltså inte med att veta vad som ska sägas utan hur budskapet 

ska framföras då det påverkar mottagarens förståelse av talets innehåll (Skogholm, 

2016, s. 50). För att bli en trovärdig talare krävs ett starkt ethos. Talet som framförs kan 

vara av olika karaktär, det kan bestå av argumentation, presentation, berättelser etcetera. 

I skolan används ofta muntlig framställning som en redovisningsform där eleverna ska 

återberätta inhämtade kunskaper för sina klasskamrater. Det handlar vanligen om en 
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enskild elev som redovisar ett tal av någon form inför de andra (Olsson Jers, 2011b, s. 

116). 

 

För att bli en god talare krävs övning. Att bygga ethos och etablera ethos är två skilda 

processer. Byggandet av ethos är en process i lärandet och byggandet kan ske på nytt 

från början eller genom att delar omarbetas. När ethos byggs behövs kunskaper om den 

retoriska processen. Eleven behöver välja sitt innehåll och öva för att kunna hålla ett bra 

anförande samt genomföra det inför en publik. Själva byggandet av ethos kan 

genomföras av eleven själv medan etableringen av ethos sker i ett sammanhang med 

andra människor under genomförandet (Olsson Jers, 2011b, s. 118). Ser vi till 

Vygotskijs utvecklingszon, är det i etableringen av ethos som det blir tydligt om någon 

utveckling skett sedan förra framställningen. Talarens ethos påverkar lyssnarnas eget 

byggande av ethos. Genom att se hur talaren framträder skapar lyssnarna en bild av hur 

de kan bygga sitt eget ethos (Olsson Jers, 2011b, s. 130–131).  

 

Även  Palmér (2010, s. 83) påpekar vikten av att vara förberedd inför sin muntliga 

framställning. Arbetsprocessen med förberedelserna och presentationen sker i olika 

steg.  De fem stegen är: inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio:  

 

 Inventio - insamling och inventering av presentationens innehåll och argument 

 Dispositio - disponering av presentationen, planering där strukturen skapas och 

upplägget för att fånga lyssnarens intresse 

 Elocutio - språket ska anpassas till innehållet, lyssnarna och talaren 

 Memoria - memorering av text, välja ut stödord inför själva framställningen. 

Öva på att agera under talet till exempel framför en spegel 

 Actio - agerandet i framställningen. Här vägs föregående förberedelser in till en 

slutprodukt av talet där ordval, kroppsspråk och tonfall samspelar med varandra 

till en slutprodukt 

 

Denna modell kallas partesmodellen och används inom både retorik och skrivpedagogik 

för att skapa förståelse för texters uppbyggnad  (Palmér, 2010, s. 83).  

 

Som tidigare nämnts är klassrummet en sociokulturell arena där kommunikation är 

viktig. I ett klassrum pågår kommunikation i olika former hela tiden. Muntlig 

framställning är trots detta något som kan skapa nervositet hos många och en sak som 

kan motverka detta är att under de första skolåren börja arbeta med muntlig 

framställning för att eleverna ej ska se det som något stort och skrämmande. Oro kan 

uppstå när eleverna känner att de inte har kunskap om retorik, vilket ofta har ett 

samband med att läraren inte har tillräcklig kompetens inom området (Olsson Jers, 

2013). 

 

Elevernas uppfattning om att mer tid ägnas åt skriftliga än åt muntliga uppgifter framgår 

tydligt i en studie av Olsson Jers (2011b, s. 117). Betydligt mer tid avsätts för att 

förbereda skriftliga prov än muntliga. Grunden i att genomföra en bra framställning 
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handlar om hur förberedelserna sett ut och hur mycket tid som ägnats åt dem. 

Förberedelserna påverkar resultatet av muntlig framställning upp till 90 % (Ekenvall, 

2010, s. 99).  Trots vikten av förberedelse visar  resultatet i Olsson Jers  (2011a, s. 31) 

studie att det i den observerade klassen inte fanns någon strukturerad process kring 

arbetet med muntlig framställning. Vid den muntliga framställningen förberedde sig 

merparten av eleverna sig endast ett par minuter innan eller improviserade (Olsson Jers, 

2011a, s. 31). 

 

Tillämpningen av Den retoriska triangeln, som tidigare beskrivits (se figur 1, s. 6), kan 

medföra att eleverna tillägnar sig kunskap som gör att de känner sig tryggare i sina 

förberedelser och i sitt framförande (Olsson Jers, 2010, s. 107). Den muntliga 

redovisningens syfte är att redovisa något för att visa vad talaren lärt sig eller för att lära 

klasskamraterna något. Den muntliga redovisningen är en av två typer av det förberedda 

talet som förekommer i klassrummet. Det andra är muntligt anförande (Palmér, 2010, s. 

79–80). Det muntliga anförandets syfte är däremot själva talarkonsten, att träna sig i att 

bli en trygg talare som är väl förberedd och som fångar publikens intresse (Palmér, 

2010, s. 80). Oavsett syftet med talet krävs det förberedelser för att framställningen ska 

bli bra och intressant. Ju mer kunskap eleverna får inom området desto mer utökas deras 

möjlighet till ytterligare kommunikation både i skolsammanhang och privat (Olsson 

Jers, 2010, s. 107). 

 

För att eleverna ska få möjlighet att öva på sin kommunikativa förmåga, både genom 

ord och kroppsspråk, krävs det att de får plats att öva på att tala i klassrummet. 

Einarsson och Hultman (1984, s. 82) visar att i klassrummet står läraren för ungefär två 

tredjedelar av talutrymmet. Av den tredjedel som blir kvar talar pojkarna två tredjedelar 

och flickorna en tredjedel. Trots att många lärare eftersträvar att få in mer muntlighet i 

skolan upplever eleverna att undervisningen fokuserar mer på skriftlighet än muntlighet. 

Detta resulterar i att många elever känner en osäkerhet vid framförandet av muntlig 

redovisning (Olsson Jers, 2011b, s. 117).   

2.5 Talängslan  

Bergh beskriver talängslan som en reaktion på dåligt självförtroende som kan visa sig 

genom oro och nervositet. Denna oro kan utvecklas då barn har ett starkt behov av att 

känna sig duktiga och uppskattade. Barn söker sig till vuxna och vill visa vad de kan 

eller har presterat och om bekräftelsen uteblir finns risken att det skadar barnets 

självförtroende. Om behovet av bekräftelse och beröm sätts åt sidan kan individens 

självförtroende sjunka och till slut riskerar individen att sluta prestera då den ändå inte 

får uppskattning (Bergh, 1985, s. 8). Davisson (2009, s. 41) anser att uppkomsten av 

talängslan kan bero på att eleven tidigare har varit involverad i situationer där hen blivit 

kränkt vilket medför nervositet inför att tala inför andra. Detta kan liknas med Berghs 

(1985, s. 8) teori om utvecklandet av självförtroende: om jaget inte förstärks hos eleven 

och om ingen positiv respons ges, finns risken att hen inte vill tala. Det finns ytterligare 

anledningar till att barn upplever talängslan i olika situationer. Exempelvis kan barnet 
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vara överbeskyddat av vårdnadshavare och har inte utsatts för obehagliga situationer. 

Förebyggandet av talängslan kan ske genom att barn i lägre åldrar utsätts för situationer 

där de får förklara sina tankar och motivera sina val. Får barnen tidigt lära sig att tala 

inför varandra har de lättare att klara den muntliga framställningen i skolan och senare i 

livet (Bergh, 1985, s. 8–9).  

 

Bergh (1985, s. 12) menar att det första läraren behöver skapa är en trygghet och ett gott 

klassrumsklimat, där elever får positiva erfarenheter av att prata inför gruppen genom 

att de arbetar med muntlig framställning. Elever i alla åldrar behöver känna trygghet för 

att tala inför publik. När eleverna får möjlighet att öva sin förmåga att tala inför andra 

barn i yngre åldrar ökar det chanserna till att de kommer uppleva en större bekvämlighet 

och utveckla en säkerhet (Boyce, Alber-Morgan & Riley, 2007, s.144). För att göra den 

muntliga framställningen till en positiv händelse är behöver eleverna redan tidigt tränas 

att berätta inför varandra och att lyssna. Arbetet med detta behöver ske kontinuerligt för 

att det ska bli en naturlig del av skolarbetet och för att detta ska lyckas är 

klassrumsklimatet viktigt. Som lyssnare har eleverna ett stort ansvar att visa sig 

intresserade och att inte fnissa eller ge signaler som kan upplevas som jobbiga för 

talaren.  

 

Hur vi människor uppfattar oss själva avspeglar sig i sättet att kommunicera (Ekenvall, 

2010, s. 83). Träningen i att tala inför varandra bör ske gradvis. Även om 

klassrumsklimatet är bra finns ändå en risk att eleverna känner obehag när de ska göra 

en muntlig framställning. I de obehagliga situationerna får eleverna tränas i att 

övervinna oro och rädsla samt att framföra sin egna åsikter vilket medför att de växer in 

i rollen som trygga elever (Bergh, 1985, s. 8; Ekevall, 2010, s. 95).  

2.6 Återkoppling 

Direkt återkoppling på den muntliga framställningen är viktigt för att eleverna ska 

kunna utvecklas och kunna göra förbättringar till nästa gång. Eleverna behöver bli 

medvetna om att vid en muntlig framställning är alla deltagare. Det inte bara är talaren 

som har en uppgift, även publiken har ett ansvar för hur talaren känner sig vid den 

muntliga framställningen. En talare som har en publik som intresserat lyssnar har lättare 

att framföra ett lyckat tal än om publiken verkar ointresserad skriver Palmér (2010, s. 

95). 

 

I studien av Olsson Jers, som tidigare nämnts, menar eleverna att  responsen från läraren 

ofta är bristfällig och inte till någon hjälp för att utveckla deras muntliga kompetens 

(Olsson Jers, 2013). Den respons som ges behandlar själva framställningen och hur 

eleverna framför sitt budskap i form av kroppsspråk och ögonkontakt. Respons på 

arbetet bakom framställningen, innehåll och förberedelse, uteblir ofta. Återkopplingen 

som sker under arbetsprocessen är den viktigaste. Eleverna får sällan svar på hur de 

kunde gjort annorlunda eller vad som var bra och den respons som ges är ofta allmän, 

som “bra” eller “intressant”. Denna form av återkoppling tar bort fokus från själva 
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uppgiften och är inte till någon större hjälp för eleverna (Håkansson & Sundberg, 2016, 

s. 214; Olsson Jers, 2013). Det är när lärarna har kunskap om det responsgivande arbetet 

som de kan hjälpa eleverna att utvecklas (Olsson Jers, 2013). 

 

Kontinuerligt arbete med återkoppling i skolan innebär att eleverna övar upp sin 

förmåga att öppna upp sig genom att sätta ord på sin upplevelse av framställningen. 

Responsgivande i denna form blir lättare att ta emot då det handlar om mottagarens 

upplevelse och personliga tankar till avsändaren. Mottagaren av responsen får veta mer 

om sig själv genom ett responsgivande arbetssätt. Ett arbetssätt med positiv respons 

ökar självförtroendet och kan stärka ethos hos mottagaren  (Eklund & Fältsjö, 2013, s. 

21–24).   

 

När eleverna redovisar muntligt reflekterar de bättre över vad de lärt sig. 

Självbedömning kan medföra en förhöjd effekt av resultat för de svagare eleverna som 

många gånger undviker att ta hjälp av läraren för att inte känna sig bortgjorda inför de 

övriga klasskamraterna (Håkansson & Sundberg 2016, s. 220). Om läraren under 

redovisningen ställer frågor hjälper det eleverna till ytterligare reflektion och då blir 

både redovisning och återkoppling viktiga delar i arbetet (Palmér, 2010, s. 80).  

 

Det finns olika typer av återkoppling, varav en är kamratrespons. Kamratrespons är när 

eleverna ger återkoppling till varandra. Respons som utgår från sig själv, där meningen 

börjar med Jag känner… kallar Ärnström (2008, s. 89–92) för kreativ respons. 

Möjligheten finns också att lärare och klasskamrater arbetar med teknisk respons som 

syftar till att förbättra flytet i texten eller talet. Det kan åstadkommas i form av fler 

beskrivande ord om en specifik person eller handling som gör att talet blir mer levande 

och förklarande (Ärnström, 2008, s.89–92). Då åhörarna vid en muntlig framställning 

spelar en betydande roll kan dessa vara delaktiga och bidra till talarens fortsatta 

utveckling. Kamratrespons kan ske på olika sätt, både skriftligt och muntligt, med 

färdiga frågor eller mer fritt. Elever som kanske gör sin första framställning bör i första 

hand få återkoppling på det som var bra i framställningen, och inte tips på förbättringar, 

för att stärka eleverna. När eleverna kommit längre i sin muntliga framställning bör inte 

endast framförandet utan också innehållet tas i beaktande. Fortfarande ska fokus ligga 

på det positiva men konstruktiv återkoppling med tips på förbättringar kan också 

förekomma. Lärarens respons kan bli en del av kamratresponsen (Palmér, 2010, s. 100). 

För att bli en god talare krävs det att det finns en god lyssnare (Ekenvall, 2014, s. 71). 

När eleverna  lyssnar på varandra kan de väga in varandras positiva och negativa sidor 

som de sedan kan relatera till sin egen framställning. Det är därför viktigt att börja med 

övningar som innebär att eleverna måste lyssna till punkt på sina kamrater. Talaren kan 

även ge respons till sin publik (Palmér, 2010, s. 100).  

 

Eleverna ska i undervisningen sträva efter att tillägna sig ny kunskap och därmed vilja 

utvecklas. Med hjälp av formativ undervisning är detta möjligt. Den formativa 

bedömningen sker löpande under arbetsprocessen och är en form av direkt återkoppling 

oavsett om den kommer från lärare eller en annan elev. För att återkopplingen mellan 
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lärare och elever eller elever emellan ska inverka på arbetet krävs det också att eleverna 

kan ta emot och applicera responsen i sitt arbete. Det är när eleverna förstår hur de kan 

använda sig av den konstruktiva kritiken som de kan utveckla det egna arbetet 

(Håkansson & Sundberg, 2016, s. 204,  211).  

2.7 Progression   

Enligt Vygotskij, sker den största delen av lärandet i den proximala utvecklingszonen. 

Därför är det viktigt att eleverna får uppgifter av en stigande svårighetsgrad för att en 

progression ska kunna ske. Kunskapsutvecklingen sker hos individen när arbetet med en 

svårare uppgift än tidigare inleds. Först då kan eleverna dra nytta av vad de tidigare lärt 

sig (Palmér, 2010, s. 91).  

 

Inom språkutvecklingen sker en stor del av progressionen genom att gå från dialog till 

monolog,  som nämnts i tidigare avsnitt, och att utveckla sin språkliga repertoar. 

Anward (1983, s. 85) beskriver i olika steg hur människan utvecklar sin kommunikativa 

förmåga. När små barn börjar tala sker detta i en styrd dialog med en vuxen för att sedan 

övergå i en fri dialog med kamrater eller andra i omgivningen. I den fria dialogen är alla 

deltagare och ingen har rätt till större utrymme än någon annan. Ju äldre barnen blir 

övergår talet mer och mer till en dialog som barnet själv är “mästare” i, exempelvis i en 

dialog med yngre barn. Barnet är deltagare i en dialog men är själv den som är mest 

aktiv och leder samtalet. I skolans undervisning är eleven en deltagare i den styrda 

monologen medan en egen framställning räknas som en fri monolog. Det sista steget är 

att kunna styra en monolog. Att styra en monolog sker när eleven själv leder en 

diskussion där flera människor deltar. En sådan situation kan vara ett möte eller 

liknande där eleven agerar ordförande, exempel på detta kan vara klassråd. 

 

Den språkliga repertoaren byggs upp av olika delar som består av ingripanden och 

kommentarer, därefter berättelser och till sist framställningar (Anward, 1983, s. 75). 

Ingripanden innefattar något om den omedelbara verksamheten, det aktiva nuet. 

Ingripanden kan handla om vad som sker eller om hur det går i ett spel. Ingripanden är 

en språklig företeelse som förekommer redan hos små barn. I steget efter ingripanden 

kommer det som Anward (1983) kallar kommentarer. En kommentar har med 

identifiering och värderingar av situationen att göra och kan exempelvis handla om hur 

vädret är eller vad som händer utanför på gatan. Det har inte med verksamheten att göra 

men med situationen verksamheten ingår i, där deltagarna är närvarande (Anward, 1983, 

s. 70–71). Nästa steg i språkutvecklingen, menar Anward (1983, s. 71), är att berätta 

något om en situation som ej ingår i den språkliga verksamheten. För att alla deltagare i 

en sådan situation ska förstå vad det handlar om krävs att alla får tillgång till 

bakgrunden till situationen. Det som ska berättas behöver placeras i ett sammanhang. 

Ett exempel kan vara en saga som inte alla hört från början; först behöver åhörarna få 

bakgrunden till vad som hänt för att förstå sammanhanget i det som kommer att hända. I 

en berättelse kan åhörarna ofta identifiera sig med någon av personerna och det 

förutsätter att lyssnaren har kunskap om den typ av situation som texten beskriver. En 
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framställning däremot, är mer objektiv än de tidigare nämnda stegen i 

språkutvecklingen men behöver inte bygga på en identifikation eller en människas 

perspektiv. Tolkningen ligger i betraktarens ögon. Framställningen är enligt Anward 

(1983, s. 75) det mest avancerade av de nämnda stegen. Till skillnad från de två 

föregående stegen behöver deltagarna ingen förkunskap och framställningen kan 

beskrivas ur ett åskådarperspektiv till skillnad från berättelsen som ses ur ett 

deltagarperspektiv.  
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3 Metod 

3.1 Metodval 

Studien grundar sig på intervjuer av lärare, fokusgruppsintervjuer med elever och 

observationer av muntlig framställning. Valet av att kombinera dessa tre metoder 

utgjordes av att vi ansåg att det behövdes för att få en komplett bild av våra 

frågeställningar. Analysen av insamlade data utgick från teman, det Bryman (2011, s. 

527) nämner som tematisk analys.  

 

Genom att vi studerar och analyserar den insamlade datan utifrån tematisk analys har vi 

möjlighet att skapa oss en uppfattning om likheter och skillnader i relation till tidigare 

forskning. Bryman (2011, s. 527) skriver att den tematiska analysen bygger på vad 

respondenten lämnar för uppgifter och inte hur uppgifterna framkommer. Det insamlade 

materialet har studerats genom noggrann läsning för att följaktligen kunna sorteras i 

relevanta teman som ligger till grund för svaren i frågeställningen (Bryman, 2011, s. 

527). Teman som analyserats både vid observationer och intervjuer för att söka svar på 

våra frågeställningar är uppgiftens utformning, talarens agerande, åhörarnas agerande 

samt lärarens agerande.  

 

Vid observationstillfällena ges tillträde till klassrummets sociala samspel där ord och 

handlingar sker i utbyte med varandra (Repstad, 2007, s. 34). Vi valde att genomföra 

det Bryman (2011, s. 266) nämner som icke-deltagande observationer. Detta val gjordes 

med anledning av att frågeställningarna som berör muntlig framställning vilka är 

kopplade till ett begränsat område,  klassrummet, och vi anser att vårt deltagande inte 

skulle tillföra något extra då vi var intresserade av elevernas muntliga framställning. 

 

I direkt anslutning till observationerna genomfördes en kvalitativ semistrukturerad 

intervju med respektive lärare i enrum. Den semistrukturerade intervjun innehåller en 

uppsättning frågor som kan ses som ett frågeschema, men ordningsföljden mellan 

frågorna kan variera (Bryman, 2011, s. 206). Detta val gjordes eftersom det finns en 

möjlighet att de tankar och funderingar som väcks leder vidare till en annan fråga som 

inte står på tur. Valet av öppna frågor leder till att respondenterna kan svara med egna 

ord och de ges utrymme till tankar och reaktioner som vi inte hade med vid 

utformningen av frågorna.  

 

Intervju av eleverna skedde i fokusgrupper om fem elever, i anslutning till 

observationerna. Valet av intervjumetod för eleverna föll på fokusgrupper på grund av 

att vi vill ge eleverna trygghet när de pratar med oss. Frågorna är anpassade efter 

elevernas ålder och syftar till att få svar på deras uppfattning av arbetet med muntlig 

framställning. Fokusgrupperna bestod av de elever som har varit aktiva vid de muntliga 

framställningarna antingen i form av redovisning eller i form av responsgivande. I 

intervju med fokusgrupperna fanns det mer utrymme för diskussion och reflektion hos 
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eleverna och därför passade semistrukturerade intervjuer bra för att eleverna själva 

skulle kunna diskutera fram svar på frågor som vi har ställt.  

 

3.2 Urval 

Vi har i vårt arbete valt att ha två urvalsgrupper för att belysa muntlig framställning från 

två sidor. Den första urvalsgruppen består av sex lärare (två från årskurs 1, två från 

årskurs 2 och två från årskurs 3) vid två olika skolor. Vår andra urvalsgrupp består av 

elever i de deltagande lärarnas klasser.  

 

Risken om man väljer att undersöka endast en skola är att ett resultat kan bli 

missvisande om skolan har en speciell tradition eller policy att arbeta på ett visst sätt, 

jämfört med andra skolor. Genom att undersöka två olika skolor minskar risken för 

detta och det kan också skapa oss en bild av eventuella likheter och skillnader i 

undervisningen i muntlig framställning på dessa skolor. Den ena skolan ligger i 

mellersta Sverige och den andra i södra Sverige. Skolorna har cirka 220 elever 

respektive cirka 260 elever. Urvalet av skolor gjordes också utifrån geografiskt läge 

vilket Bryman kallar bekvämlighetsurval (2011, s. 195). Fördelen med att vi använder 

oss av bekvämlighetsurval är att det är lättare att tillämpa i ett mindre forskningsprojekt. 

 

3.3 Genomförande 

Vårt fältarbete startade med att vi genomförde observationer i klassrummet där fokus 

låg på muntlig framställning. Observationerna genomfördes i klassrummet i fem av de 

sex klasserna, alla elever som var närvarande i klassen var med i klassrummet. När de 

elever som inte ville eller fick delta i observationen skulle genomföra sin muntliga 

framställning stängdes inspelningen av. Den sjätte observationen utfördes i ett separat 

rum med endast fokusgruppen närvarande.  

 

Vid observationerna har vi använt oss av filminspelning och under intervjuerna 

ljudinspelning för att kunna gå igenom materialet i efterhand och få möjlighet att 

diskutera dessa med varandra. Dessutom har fältanteckningar förts för att hjälpa oss att 

komma ihåg händelser vi vill belysa eller frågor vi vill ha svar på under intervjuerna.  

 

Efter avslutad observation studerades filmerna och det som filmats transkriberades för 

att få en tydlig bild av det som framkommit under den muntliga framställningen. 

Faktorer som vi tog särskild hänsyn till vid analysen av observationerna och som vi 

anser har en inverkan på den muntliga framställningen hos eleverna i deras 

framträdande är åhörarkontakt, tecken på trygghet respektive nervositet med mera. 

Intervjuerna lyssnades igenom och transkriberades. För att vara säkra på att vi skrivit 

ner det som sägs,  lyssnade vi på intervjuerna en gång till och jämförde med de 

anteckningar vi gjort. Genom inspelningarna fick vi tillgång till de åsikter och 

uppfattningar som uttrycktes genom ord och handling, som hade varit svårt att få med 
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om vi endast antecknat. Vid transkribering av materialet fick vi lättare överblick över 

informationen och kunde påbörja vår analys. Genom att reducera datamängden till det 

som var relevant för frågeställningen sållades det som inte var av betydelse för arbetet 

bort (Lantz, 2013, s. 145). 

 

Under analys och resultat  har vi sorterat vårt material från observationer och intervjuer 

under teman, då flera frågor i det insamlade datamaterialet berör varandra. 

Temaområdena utgår från våra frågeställningar och behandlar uppgiftens utformning, 

talarens agerande, åhörarnas agerande samt lärarens agerande. Resultatet av 

observationerna, följt av fokusgrupperna och lärarintervjuer presenteras först var för sig. 

Därefter jämförde vi de svar som framkommit vid intervjuerna av lärarna och 

fokusgrupperna samt de faktorer vi studerat under observationerna, för att se likheter 

och skillnader i förhållande till våra frågeställningar om muntlig framställning. 

 

3.4 Metodkritik 

I alla metoder finns det kritiska aspekter att ta hänsyn till. Vår studie baseras på 

kvalitativa data som utgår från två skolor. Kvalitativa data går ej att generalisera då de 

baseras på ett litet urval (Bryman, 2011, s. 369). Vårt syfte är att få en inblick i hur 

några lärare arbetar med muntlig framställning och kan innebära en fingervisning av 

arbetet inom området. Den visar däremot inte hur lärare överlag arbetar med muntlig 

framställning i undervisningen.  

 

Vi har valt att videofilma observationerna och ljudinspela intervjuerna för att få ett bra 

underlag att kunna analysera. En nackdel med film- och ljudinspelning är att situationen 

kan kännas obekväm för de medverkande och att det finns en risk att respondenterna 

inte agerar som de gjort om de ej blivit inspelade. Detta försöker vi att ta hänsyn till i 

analysen av materialet.  

 

Vid genomförande av intervju finns risken att egna värderingar och förutfattade 

meningar vägs in. Vi har försökt att formulera våra frågor på ett sådant sätt som bidrar 

till att minimera denna risk. Repstad (2007, s. 70) menar också att intervjuledare bör 

undvika att ställa ledande frågor vilket är något vi har tänkt på i samband med att vi 

formulerat frågorna. Nackdelen vi kan se med att vi använder oss av öppna frågor vid 

våra intervjuer är att våra respondenter tolkar frågorna olika. Det krävs att vi har en klar 

samsyn om våra frågor som vi kan förmedla på var sitt håll.  

 

Vårt underlag bestod av 18 stycken intervjufrågor till lärarna respektive 12 stycken 

frågor till fokusgrupperna. Det kan ses som många frågor och under intervjuerna var det 

flera av frågorna som gav samma svar. I efterhand kan vi konstatera att antalet frågor 

kunde ha reducerats. 
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3.5 Etiska överväganden 

I vår undersökning följer vi god forskningsetik där hänsyn tas till frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet (Bryman, 2011, s. 131–138). 

 

Lärarna har skriftligen (se bilaga 1) via mail fått information om oss studenter, 

undersökningens syfte, att medverkan är frivillig samt att möjligheten finns att hoppa av 

under processens gång. De har också fått kännedom om att vi först kommer att utföra en 

observation följd av en semistrukturerad intervju med aktuell lärare samt att vi kommer 

att utföra en gruppintervju med eleverna. I vårt informationsbrev förtydligar vi att 

anteckningar kommer att föras under observationerna men att anteckningarna förstörs 

efter analys. I vårt arbete kommer kommer  inga namn på de medverkande lärarna, 

elever eller skolor lämnas ut. De medverkande lärarna har även informerats om att 

examensarbetet publiceras som offentlig handling i DiVA-portalen efter godkännande. 

 

Skriftlig information (se bilaga 2) har gått ut till berörda elevers vårdnadshavare med en 

förfrågan om samtycke till att deras barn får medverka vid observation och intervju. 

Vårdnadshavare har fått information om undersökningens syfte och att barnets 

medverkan är frivillig, samt att möjligheten finns att hoppa av under processen gång 

eller att välja att avstå från att svara på frågor under intervjun. Vårdnadshavare har 

också informerats om att inga namn eller andra uppgifter som kan koppla svaren eller 

texten till ett specifikt barn kommer att användas. 

 

Endast i de fall vi fått ett samtycke från vårdnadshavarna har eleverna observerats och 

intervjuats. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Resultat av observationer 

4.1.1 Observation årskurs 1, skola A 

Årskurs 1 i skola A består av 22 elever, varav alla var närvarande under observationen. 

Föräldrar till två av eleverna hade meddelat att de inte ville att deras barn skulle 

medverka i undersökningen och tre barn hade inte lämnat in svarstalongen om 

medverkan. Några barn hann inte att redovisa under observationstillfället. 

Observationen utfördes därför på fjorton elever. Den muntliga framställningen varade i 

genomsnitt i cirka en minut per elev och talaren stod längst fram i klassrummet medan 

åhörarna satt i sina bänkar. 

 

Eleverna hade fått i hemläxa att ta med foton på sig själva till skolan och berätta om för 

klasskamraterna. Eleverna hade övat på framställningen hemma med hjälp av 

vårdnadshavare. Under observationen fick eleverna gå fram till den interaktiva 

skrivtavlan och visa upp fotot med hjälp av en projektor så att alla kunde se bilden. 

Därefter fick de, om de ville, använda en pekpinne för att kunna peka på bilderna så att 

alla klasskamrater skulle kunna följa med i framställningen. 

 

De flesta eleverna talade lugnt och tydligt under framställningen. Ett par elever talade 

väldigt tyst så att det var svårt att höra för åhörarna. Alla eleverna använde pekpinnen 

för att peka på bilden och de allra flesta talarna var vända med ryggen mot åhörarna 

medan de talade och vände sig endast om korta stunder. En del av eleverna tittade med 

jämna mellanrum på läraren, som stod vid sidan en bit från talaren, men vände sig 

ibland om för att få kontakt med klasskamraterna. Några elever verkade mycket nervösa 

och tittade inte alls på åhörarna utan endast in i bilden och på läraren. Tecken som 

kunde tyda på nervositet genom att vifta med pekpinnen, rätta till håret, klia sig i 

ansiktet eller genom andra rörelser, visade sig hos ungefär hälften av eleverna. Det var 

däremot ingen som kom av sig, utan alla eleverna kom ihåg vad de skulle säga och höll 

sig till ämnet.  

 

Klasskamraterna var till en början mycket engagerade och nyfikna på vad talaren 

berättade. Efter varje framställning fick de svara på en fråga som talaren eller läraren 

ställde för att se om de lyssnat ordentligt. De allra flesta eleverna lyssnade noga och 

kunde svara på de frågor som ställdes. Exempel på frågor till åhörarna kunde vara: hur 

gammal var Elsa på den här bilden? Var var Elsa någonstans när fotot togs? Ingen elev 

fnissade eller kom med elaka kommentarer och eleverna försökte efter bästa förmåga att 

vara uppmärksamma och intresserade åhörare. Ibland kom eleverna med egna frågor till 

talaren. Efter att några elever haft sina framställningar började klasskamraterna tappa 

fokus och skruva på sig i sina stolar. En paus gjordes för att ta fram enklare 

arbetsuppgifter att arbeta med under resterande framställningar. Klasskamraternas fokus 
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blev sämre och deras ljudnivå blev högre ju längre tiden gick. Under framställningen 

fick åhörarna chans att ställa frågor.  

 

Lärarens roll under den muntliga framställningen var att kalla fram eleverna i rätt 

ordning, se till att tekniken fungerade samt att ge ordet till talaren när det var tyst i 

klassen. Ingen respons förekom från varken lärare eller klasskamrater under 

observationen.  

 

4.1.2 Observation åk 1, skola B 

Årskurs 1 i skola B består av 43 elever som är uppdelade i två undervisningsgrupper till 

större delen av skoltiden men vid vissa tillfällen delas de även upp i tre grupper. Vid 

observationstillfället var klassen uppdelad i tre grupper. Den grupp som observerades 

bestod av femton elever. Av dessa femton var det nio elever som hade lämnat in sina 

svarstalonger varav en av dessa nio elever inte ville delta. Den muntliga framställningen 

varade i ungefär en minut men följdes sedan upp av frågor från lyssnarna. 

 

Den muntliga framställningen genomfördes på så sätt att eleverna hade fått ta med sig 

sin favoritleksak som de skulle berätta om för de övriga klasskamraterna. Eleverna hade 

vid en tidigare lektion fått ett papper med frågor om deras leksak som de skulle svara 

på. Efter att de hade svarat på frågorna skulle eleverna öva enskilt på att återberätta det 

de skrivit ned. Vid den muntliga framställningen hade eleverna tillsammans med sin 

lärare kommit fram till att de ville sitta ned på en stol längst fram i klassrummet. Vid 

stolen fanns även ett litet bord, på detta bord kunde de lägga sitt papper och sin leksak. 

 

Under observationen framgick det att eleverna hade lätt för att berätta om sin leksak. 

Antagligen beror det på att deras leksak låg dem varmt om hjärtat samt att de är 

bekväma i gruppen. Trots att eleverna hade valt en egen leksak förekom det att vissa av 

eleverna behövde läsa innantill. Detta berodde antagligen på att eleverna inte såg 

möjligheten att frångå sina stödanteckningar samtidigt som det kan vara ett tecken på 

nervositet. Ett annat tecken som kunde peka på nervositet var att eleverna satt och 

dinglade med benen på stolen. Eftersom eleverna hade ett bord vid sin sida där de kunde 

placera sin leksak och lägga sitt papper som de fick ha som hjälp blev det automatiskt så 

att eleverna tittade mycket ned i bordet under framförandet. En av talarnas muntliga 

framställning innebar att hen skulle visa bilder på sin leksak på storbild vilket medförde 

att hen då stod med ryggen mot åhörarna. Att som talare stå med ryggen mot lyssnarna 

innebär att det kan bli svårt för åhörarna att uppfatta vad som berättas. Efter varje elevs 

muntliga framställning hade de övriga i klassen möjlighet att ställa frågor. Ordet 

fördelades av talaren. 

 

Under tiden en elev berättade om sin leksak satt övriga elever tysta och väntade på sin 

tur. Åhörarna satt till en början stilla på sina stolar och lyssnade men med tiden började 

de skruva på sig och röra sina och varandras leksaker, vilket tog fokus från talaren. 

 



 

19 

 

Lärarens roll under den muntliga framställningen var att se till att de övriga eleverna var 

tysta och bra åhörare, samt att hen var delaktig i att ställa frågor.  Ingen respons från 

varken lärare eller klasskamrater förekom under observationen. 

 

4.1.3 Observation årskurs 2, skola A 

Årskurs 2 i skola A består av 20 elever men på grund av få inlämnade talonger om 

medverkan, var det endast 6 elever som observerades. Den muntliga framställningen 

varade i genomsnitt i ca två minuter per elev och talaren satt på en pall längst fram i 

klassrummet medan åhörarna satt i ring på mattan, i anslutning till talaren. 

 

Eleverna hade förberett sin muntliga framställning genom att intervjua någon i 

personalen på skolan. Eleverna hade skrivit ner frågor och svar i sin svenskabok och 

sedan fått träna på  framställningen i skolan genom att redovisa för en klasskompis. 

Under observationen fick eleverna sätta sig på pallen längst fram i klassrummet och ha 

med sig svenskaboken med frågor och korta svar som stöd. 

 

Alla eleverna som deltog under observationen talade tydligt och med lagom tempo 

under framställningen. En elev talade lite tyst men det var inga svårigheter att höra vad 

hen sa så länge det var tyst i klassrummet. Två av eleverna hade bra ögonkontakt med 

åhörarna medan resterande elever mestadels läste innantill. De tittade då och då på 

läraren som satt bredvid men mycket lite på åhörarna. Inga större tecken som kunde 

tyda på nervositet framkom mer än att flertalet elever satt och gungade med boken när 

de läste innantill samt att några av dem fixade till håret och viftade på fötterna. Alla 

eleverna höll sig till ämnet och ingen kom av sig nämnvärt, troligtvis på grund av att de 

läste mycket innantill. 

 

Åhörarna lyssnade intresserat på vad talaren hade att säga och kom någon gång med en 

fråga. 

 

Lärarens roll under den muntliga framställningen var att kalla fram barnen i rätt ordning 

och att ge ordet till talaren när det var tyst i klassen. Läraren satt i närheten av eleven 

som talade och flyttade sig närmare talaren i de fall hen visste att eleven kände sig 

nervös. Under talets gång påminde läraren eleverna om att inte hålla boken framför 

ansiktet utan i knät eller framför sig. Efter att några elever gjort sina framställningar 

berömde läraren eleverna för att de talat tydligt och i rätt tempo. 

  

4.1.4 Observation åk 2, skola B 

Årskurs 2 i skola B består av 34 elever och av dessa var det fem elever som hade sagt ja 

till att få observeras. Övriga elever som hade inte lämnat sina svarstalonger eller ville 

inte medverka. Två av eleverna redovisade tillsammans då de kände en trygghet hos 

varandra. De muntliga framställningen varade ungefär två minuter per elev med 
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efterföljande respons. Alla deltagande elever genomförde den muntliga framställningen 

stående längst fram i klassrummet. Eleverna hade innan själva redovisningarna talat om 

vikten att vara en bra lyssnare och visa respekt, vilket görs genom att sitta tyst och 

lyssna på talaren. 

 

Vid den muntliga framställningen hade eleverna fått möjlighet att använda sig av ett 

arbete som de redan hade gjort vilket innebar att de skulle berätta om olika saker. Innan 

eleverna genomförde den muntliga framställningen berättade deras lärare att eleverna 

inte hade haft så mycket tid till att träna på sitt framträdande. Att de inte hade fått träna 

så mycket som de önskat kan skapa nervositet. Eleverna hade endast fått möjlighet att 

öva genom att läsa igenom arbetet tidigare under dagen. Tre av fyra av de muntliga 

framställningarna genomfördes på så sätt att talarna läste innantill vilket antagligen en 

följd av att de fått förbereda sig för lite. Det var endast den sista av de muntliga 

framställningen där talaren talade mer fritt och tittade upp från sitt dokument. Denna 

elev hade först tackat nej till att delta i observation och intervju men under de tidigare 

muntliga framställningarna ångrade hen sig. Att talaren inte var förberedd märktes inte 

då hen talade högt och tydligt i motsats till en av de tidigare talarna som talade tyst och 

läste mycket på sitt papper. Denna talare har läs- och skrivsvårigheter som antagligen 

skapade nervositet inför den muntliga framställningen.  

 

Efter framställningen var klar fick åhörarna lämna feedback. Först fick de räcka upp 

handen och säga vad som var bra och sedan fick de säga vad som kunde bli bättre. Ordet 

fördelades av läraren. De flesta sa då att det vore trevligt om den som berättar inte läser 

i sina papper och talar lite högre, men även att det är trevligt att den som berättar tittar 

på de som lyssnar. Åhörarna var överlag tysta och lyssnade. 

 

Lärarens roll under den muntliga framställningen var att hen såg till att åhörarna var 

tysta och goda lyssnare. Läraren var delaktig i att ställa frågor och ge respons till 

talaren.  Vid enstaka tillfällen fick läraren säga till någon elev. 

 

4.1.5 Observation årskurs 3, skola A 

Årskurs 3 i skola A består av 33 elever, men klassen var under besöket indelad i tre 

grupper. Under observationen var elva elever i klassen men observationen utfördes på 

fem elever då två vårdnadshavare ej ville att deras barn skulle medverka och resterande 

ej lämnat in svarstalongen om medverkan. Den muntliga framställningen varade i 

genomsnitt i cirka två minuter per elev och talaren stod längst fram i klassrummet 

medan åhörarna satt i sina bänkar. 

 

Eleverna hade gjort en tankekarta om något de själva varit med om. Detta kunde 

exempelvis vara en resa, en olycka eller en rolig situation. De hade sedan fått öva två 

och två i skolan på att framföra detta. 
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Lektionen inleddes med att läraren frågade eleverna vad som är viktigt att tänka på inför 

en muntlig framställning. Eleverna fick komma med förslag och kom fram till följande: 

 

 Tala tydligt 

 Bra förklaringar 

 Tala lagom snabbt 

 Hela meningar 

 Ögonkontakt med publiken 

 

Eleverna kom också fram till att en bra publik ska vara bra lyssnare, det vill säga: 

 

 Vara koncentrerad 

 Vara tyst 

 Inte avbryta 

 Inte flamsa 

 

Gemensamt kom eleverna också fram till regler som att ställa frågor efter 

framställningen var klar samt att inte applådera förrän allt, inklusive åhörarnas frågor, 

var färdigt. När eleverna talat klart frågade läraren om någon hade några frågor och 

sedan fick eleverna ge respons till talaren. Responsen skulle denna gång endast vara 

positiv och behandla det som var bra. Ett förslag från en av eleverna var att talaren 

också skulle få ge respons på publiken. 

 

Alla elever hade förberett sig väl och tog uppgiften på största allvar. De talade högt och 

tydligt. Fyra av eleverna hade bra ögonkontakt med publiken och tittade väldigt lite i 

sina anteckningar. En elev tittade på läraren under hela framställningen men även hen 

tittade ytterst lite i sin bok. Tecken som kunde tyda på nervositet visade sig hos de flesta 

eleverna genom olika rörelser, som att pendla benen fram och tillbaka, pilla på håret 

eller fladdra med boken. Det var dock inget som märktes i deras muntliga 

kommunikation utan avspeglades endast genom kroppspråket. I ett fall där läraren visste 

att en elev var extra nervös flyttade hen fram och satte sig bredvid talaren. 

 

Åhörarna var väldigt engagerade och lyssnade på det talaren hade att berätta. De visade 

sig intresserade genom att ställa frågor till talaren. Efter varje tal var det åtminstone tre 

till fyra elever som ville ställa frågor. Efter frågorna fick alla elever ge positiv 

återkoppling till talaren. Den återkoppling som gavs var oftast från någon av punkterna 

ovan om hur en talare skulle framföra sitt tal på bästa sätt, men även annan respons gavs 

ibland. Återkopplingen hade relevans och det var ingen som gav någon feedback som 

inte stämde in på framställningen. 

 

Läraren hade en stor roll i den muntliga framställningen genom att innan eleverna 

började med sina framställningar gå igenom det viktigaste att tänka på, både som talare 

och publik. Hen lät eleverna komma med förslag och svar och tillsammans satte de även 

upp regler. När en talare som läraren visste var extra nervös skulle prata, flyttade hen 
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sin stol närmare eleven för att skapa trygghet. Läraren lät även eleverna göra en 

utvärdering över hur de känt att publiken varit under framställningarna. 

 

4.1.6 Observation åk 3, skola B 

Årskurs 3 i skola B består av 33 elever och cirka hälften av dem hade lämnat in 

svarstalongen om deltagande. Vid själva observationstillfället ändrade sig ett par elever 

om sitt deltagande till att inte vilja deltaga medan två elever erbjöd sig att ställa upp. 

Observation genomfördes med fem elever i ett grupprum som låg i anslutning till 

klassrummet, denna anpassning erbjöds av läraren men övriga klassen arbetade med 

samma område i klassrummet. Deras muntliga framställning varade i ungefär fem 

minuter per elev där talaren och åhörarna satt runt ett bord.   

 

Vid observationstillfället fick varje elev återge sin berättelse som de hade skrivit i 

klassrummet. Hela klassen hade arbetat med samma berättelse men fått skriva om den 

till sin egen. Den muntliga framställningen genomfördes på samma sätt av eleverna. 

 Alla elever läste innantill på sina surfplattor. En del elever hade mer flyt i sin läsning än 

andra trots att det var de själva som skrivit berättelsen. Talarnas olika läsflyt berodde 

antagligen både på nervositet och olika nivåer i läsutvecklingen. 

 

Till en början var övriga elever goda lyssnare men då alla elever berättade liknande 

historier blev det för lång tid för åhörarna att sitta stilla och lyssna. Under själva 

lyssnandet satt åhörarna med sina surfplattor och skrev på sina berättelser, vilket 

innebar att de inte var goda lyssnare. På grund av att de inte använde sig av feedback 

eller respons blev deras muntliga framställande inte konstruktivt utvecklande, då de ej 

fick förslag på förbättringar.  

 

Lärarens roll under den muntliga framställningen var obefintlig då hen inte ens var i 

samma rum där observationen ägde rum.  Ingen respons förekom under observationen. 

 

4.2 Analys observationer   

De muntliga framställningarna som vi observerade var av olika karaktär mellan 

klasserna men eleverna i de respektive årskurserna hade liknande upplevelser av 

framträdandet i klassrummet. De slutsater som presenteras utgår från våra 

frågeställningar om muntlig framställning där vi tittat på uppgiftens utformning, talarens 

agerande, åhörarnas agerande samt lärarens agerande.  Positiva kriterier för den 

muntliga framställningen är att talaren har ögonkontakt med åhörarna, att hen talar högt 

och tydligt och att publiken är aktiva och deltagande åhörare.  

 

Fortsättningsvis kommer vi att benämna de observerade klasserna som klass 1A, 1B, 

2A, 2B, 3A och 3B.  
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4.2.1 Att stärka elevernas förmåga att tala inför en grupp åhörare 

Under observationen i klass 2A, 3A och i klass 2B uppfattade vi att de arbetar aktivt 

med muntlig framställning och att eleverna fått lära sig om retorik på det sätt som 

Palmér (2010, s. 82) beskriver, att ett tal byggs upp av ethos, pathos och logos. Eleverna 

visste hur de skulle lyfta fram budskapet, ha kontakt med åhörarna samt att tala högt 

och tydligt för att inkludera åhörarna. Lärarna bidrog till att lyfta elevernas muntliga 

framställning genom att ibland påminna eleverna vad de skulle tänka på och inte endast 

läsa av sin text. I klass 2A och klass 3A  hade de haft möjlighet att förbereda sina tal 

noggrant. Eleverna hade också fått tid att öva med en kompis, vilket märktes i deras 

framställning. Eleverna i klass 1B och klass 2B  hade däremot endast fått läsa igenom 

sina texter enskilt eller i par två till tre gånger innan genomförandet. 

 

De elever som gick i klass 2A och redovisade intervjuerna, behövde titta mer i sina 

papper än de som berättade självupplevda händelser vilket talar för att det är lättare att 

tala om saker som ligger eleverna nära än om andra ämnen. Att titta i sina papper eller 

tala tyst kan också vara tecken på nervositet. I klass 1B hade eleverna ett bord vid sin 

sida där de kunde placera sin leksak och lägga sitt papper som de fick ha som hjälp, 

vilket medförde att eleverna tittade mycket ned i bordet under sin framställning. 

 

Klasskamraterna i klass 1A, var till en början mycket engagerade och nyfikna på vad 

talaren berättade. Det är i denna fas som lyssnaren uppfattar talarens ethos (Olsson Jers, 

2011b, s. 118). Efter varje framställning fick de svara på en fråga som talaren eller 

läraren ställde för att se om de lyssnat ordentligt. De allra flesta eleverna lyssnade noga 

och kunde svara på de frågor som ställdes. I klass 1B hade de övriga i klassen möjlighet 

att ställa frågor efter varje framställning. Ordet fördelades mellan åhörarna  av talaren. 

 

Lärarnas arbetsprocess med att direkt stärka eleverna i deras muntliga framställning 

varierade. Vi kunde inte urskilja att eleverna var medvetna om hur talarens ethos 

inverkade på åhörarna. Ethos olika delar är viktigt för både för talare och åhörare vid 

muntlig framställning, enligt Ekenvall (2010, s. 93).  Läraren i klass 3B var inte ens 

närvarande medan läraren i klass 3A startade lektionen med att prata med eleverna om 

att både talaren och de som lyssnar har stor påverkan på upplevelsen av den muntliga 

framställningen. Även läraren i klass 1B lyfte vikten av att vara en god åhörare.  

 

Som lärare handlar det om att skapa en trygg stämning i klassrummet för eleverna. 

Förutom att tala om klassrumsklimatet och hur man agerar mot varandra så flyttade sig 

lärarna i klass 2A och 3A närmare talaren när hen uppvisade tecken på nervositet i 

samband med den muntliga framställningen. Genom denna handling kände sig talaren 

sannolikt inte lika ensam och utlämnad. 

 

  



 

24 

 

4.2.2 Progression i arbetet med muntlig framställning 

Någon information om progression i arbetet med muntlig framställning mellan 

årskurserna kan inte observationerna utvisa. Se vidare utsagorna med lärarna i avsnitt 

4.4.4   

 

4.2.3 Vår upplevelse av elevernas muntliga framställning 

De elever som genomförde presentationer med flyt var oftast de elever som var väl 

förberedda och hade ett ämne som de var inlästa på. Även om de flesta eleverna utan 

problem ställde sig upp och talade inför klassen märktes skillnad mellan årskurserna, 

vilket inte är något anmärkningsvärt. Eleverna i klass 1A och klass 1B hade inga 

problem att tala om sin bild och leksak men många glömde att titta på åhörarna och stod 

istället vända mot bilden eller tittade ned i sitt papper. Troligtvis var detta en av deras 

första framställningar av detta slag och eleverna hade fått öva själva (klass 1A) i en 

trygg miljö hemma med föräldrarna. 

 

I klass 2B hade eleverna endast fått möjlighet att öva genom att läsa igenom arbetet 

tidigare under dagen. Tre av fyra av de muntliga framställningarna genomfördes på så 

sätt att talarna läste innantill, vilket antagligen en följd av att de fått förbereda sig för 

lite. Det var endast den sista av de muntliga framställningarna där talaren talade mer 

fritt och tittade upp från sitt dokument. Denna elev hade först tackat nej till att delta i 

observation och intervju men under de tidigare muntliga framställningarna ångrade hen 

sig. 

 

I de klasser som arbetar aktivt med återkoppling, visade eleverna en större säkerhet i sin 

framställning. Om det beror på att de genom återkopplingen förbättrat sin framställning 

från gång till gång är däremot oklart. Troligtvis är det också i dessa klasser arbetet med 

den muntliga framställningen och dess förberedelser överlag vilket gjort att eleverna 

känner en större trygghet med att tala inför klasskamraterna. Genom att ställa skolorna 

och klasserna mot varandra går det att urskilja att de talare som har haft möjlighet till 

längre förberedelser utstrålar en större trygghet vid den muntliga framställningen vilket 

ger en bättre upplevelse för både talare och åhörare. 

 

Upplevelsen av den muntliga framställningen kan förbättras av att man, vilket läraren i 

klass 3A gjorde,  innan själva framställningen pratar om vikten av att vara en bra talare 

men också publiken och den enskilde åhörarens uppgift.  

 

I klass 3B där eleverna läste innantill från sina surfplattor gav detta observationstillfälle 

mindre underlag till analys. Den muntliga framställningen blev väldigt intetsägande 

både då det saknades respons och aktivt deltagande i framställningen.  
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4.3 Resultat och analys fokusgrupper 

I samband med observationen av muntlig framställning i de olika årskurserna utfördes 

intervjuer med fokusgrupperna. Vid intervjuerna spelades eleverna in men detta verkade 

inte påverka eleverna. 

 

Fokusgrupp 1 och 2 består av elever från årskurs 1, fokusgrupp 3 och 4 består av elever 

från årskurs 2 och fokusgrupp 5 och 6 består av elever från årskurs 3. I vardera 

fokusgrupp ingick 5 elever.  

 

4.3.1 Att stärka elevernas förmåga att tala inför en grupp åhörare 

I intervjuerna med fokusgrupperna framkom stora skillnader mellan grupperna. 

Eleverna som deltog i fokusgrupp 1 har endast arbetat med muntlig framställning vid 

enstaka tillfällen och fokusgrupp 2 har endast deltagit i muntlig framställning inför 

observationen. Däremot har fokusgrupperna i årskurs 3 uppgett att de gör det oftare än i 

årskurs 2 och 1. Fokusgrupp 1 och 2 ger ett tveksamt svar om att det finns arbete i 

klassrummet som leder dem till att utveckla sin muntliga framställning, medan de andra 

fyra grupperna ger ett jakande svar till att de övar medvetet. Anledningen till att de ska 

öva sin muntliga förmåga är ganska oklar för grupperna. ”Jag har ingen aning”, svarade 

en elev i fokusgrupp 1 medan en elev i fokusgrupp 3 menar att ”det är för att bli bättre 

på att förklara tydligare”. De flesta grupperna diskuterar fram att det beror på att en del 

jobb kräver att man kan prata inför andra, men det kan även vara bra att träna på att 

prata inför klassen också. Här återkommer vi till att lärarens budskap om varför vissa 

saker görs i klassrummet brister i informationen till eleverna. Eleverna behöver få en 

tydlig bild hur kopplingen mellan talet, åhöraren och kroppsspråkets samspelar och 

byggs upp av den retoriska triangeln. Ekenvall (2010, s. 93) och Skogholm (2016, s. 50) 

menar att dessa är viktiga aspekter för att den muntliga framställningen ska bli optimal 

för både talare och åhörare. 

 

När en muntlig framställning ska genomföras sker det enligt de flesta eleverna för att 

visa de övriga eleverna vad man har lärt sig inom ett specifikt ämnesområde. Endast 

några av eleverna i fokusgrupperna uppger att de tror att det är för att de ska bli bättre 

på att tala inför klasskamraterna, vilket kan relatera till att de ska bli trygga i sig själva. 

Tryggheten skapas med hjälp av läraren och ett gott klassrumsklimat där eleverna ges 

positiva erfarenheter av att tala inför varandra (Bergh, 1985, s. 12). När eleverna ska 

planera en muntlig framställning återger fokusgrupp 1 att de får skriva ner på ett papper 

och sedan börja läsa in det de har skrivit på pappret. De övriga fokusgrupperna 

instämmer med att de tränar sig inför den muntliga framställningen genom att läsa 

igenom det skrivna materialet tills man känner sig säker på det. De läser sitt material 

både enskilt, i mindre grupp och även hemma för att skapa en trygghet i sitt material. 

Fokusgrupp 6 tar även upp att de vid matematiklektionerna har fått gått fram till tavlan 

för att delta i problemlösning, vilket kan ses som en oplanerad muntlig framställning. 

Den oplanerade muntliga framställningen kan därmed vara mindre påverkad av 
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nervositet då det inte ses som något större krav i det muntliga framträdandet till skillnad 

mot en skriftlig uppgift (Olsson Jers, 2011b, s. 117).  

 

4.3.2 Respons i utvecklingssyfte  

Responsgivandet är inte alltid självklart för fokusgrupperna. Fokusgrupp 1 och 2 

upplever att de inte får någon form av respons av sin lärare. Däremot uppger fokusgrupp 

3 och 5 att de får det ibland men inte så ofta. Lärarna för fokusgrupp 4 och 6 däremot 

arbetar med respons och eleverna i fokusgrupp 4 uppger att deras lärare brukar ge tips 

på hur de ska hålla materialet de har med sig till den muntliga framställningen. Däremot 

är det väldigt sällan som de har arbetat med kamratrespons i fokusgrupp 3, 4 och 5. 

Fokusgrupp 6 använder sig av kamratrespons  men fokuserar mestadels på vad som var 

bra i de muntliga framställningarna. En elev i fokusgrupp 5 uppger att respons inte alltid 

behöver ske i klassrummet utan faktiskt kan ske när man spelar fotboll.  

 

En av eleverna i fokusgrupp 3 uppger att det kan vara bra att få respons då det innebär 

att de får veta vad de har gjort för bra. Responsen kan även bidra till att utvecklas till 

nästa framträdande. När någon ger respons medför det att åhöraren har lyssnat på 

framträdandet och varit intresserad.  

 

4.3.3 Progression med muntlig framställning från årskurs 1 till 3 

Någon information om progression i arbetet med muntlig framställning mellan 

årskurserna kan eleverna inte lämna. Se uppgifter från lärarna i avsnitt 4.4.4   

 

4.3.4 Elevernas upplevelser av muntlig framställning 

Upplevelsen av själva framträdandet är fördelat jämt mellan nervositet och att det inte är 

en jobbig upplevelse att framträda inför klasskamraterna. Den positiva upplevelsen 

beskriver eleverna utifrån att det är roligt att få stå längst fram och berätta om något de 

kan och har lärt sig. Eleverna beskriver sin nervositet som att det pirrar i magen och vid 

själva uppträdandet kan det innebära att eleverna talar lite tystare och är rädda för att 

säga fel. Efter själva framträdandet lyfter fokusgrupp 3 och 5 att de känner sig glada och 

stolta över den muntliga framställning som presterats och att upplevelsen var inte så 

farlig trots allt.  

 

Ju äldre eleverna blir desto lättare blir det för dem att hålla en muntlig framställning. 

Detta beror enligt fokusgrupperna på att de har fått träna och att de lärt känna varandra 

mer i klassen. ”I 6-års kände man sig pirrig så att man ville gömma sig” (elev i 

fokusgrupp 2).  Att övning ger färdighet bekräftas av en elev i fokusgrupp 2: ”jag tycker 

att det är lika roligt att berätta nu som då, men jag tror att jag är bättre på att berätta nu”. 
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En av eleverna i en av fokusgrupp 5 uppger att de som är åhörare också lyssnar bättre 

nu än i tidigare årskurser. Även en elev i fokusgrupp 3 tar upp publikens roll under 

framställningen. ”Vår lärare brukar prata om det väldigt mycket innan, att ingen fråga är 

en dum fråga så att man får säga vad man vill utan att man ska känna sig orolig att man 

ska bli utskrattad” (elev i fokusgrupp 3).  

 

Muntlig framställning som berör ett tema som eleverna tycker är roligt är lättare att 

prata om uppger fokusgrupp 1. I de övriga fokusgrupperna nämner de att övning ger en 

trygghet. Eleverna i fokusgrupp 2 och 4 menar att när de gått tillsammans en längre tid 

skapas en trygghet med sina klasskamrater som gör att det är lättare att tala inför 

varandra.  Tryggheten bygger också på elevgruppens harmoni som avspeglar sig på det 

som två elever i fokusgrupp 2 och 4 nämner. Tryggheten kan dock rubbas om åhörarna 

sitter och viskar och skrattar om man säger fel enligt fokusgrupp 6. ”Det kan vara lite 

pirrigt första gången men sen när man har läst några meningar så känner man att, ja de 

skrattar ju inte om man skrivit fel” (elev i fokusgrupp 2). 

 

Att sitta på sin plats och berätta om något är lättare än att stå längst fram menar 

fokusgrupp 1 och 2. I de övriga grupperna har eleverna blandade åsikter om hur de 

upplever den muntliga framställningens trygghet. En del elever har inget emot att stå 

längst fram och prata medan andra föredrar att sitta i en ring på mattan eller vid sin 

bänk. Ett annat problem som en av eleverna i fokusgrupp 2 tar upp, är att om man sitter 

i en ring kan de som sitter bredvid titta i boken man har. Att stå ensam eller tillsammans 

med någon annan längst fram är också skillnad menar en elev i fokusgrupp 6. Eleverna i 

fokusgrupp 1, 2 och 6 tar däremot upp att när man står längst fram tittar alla på en, ”man 

känner sig uttittad” och det gör att man blir mer nervös.  

 

Fokusgrupperna var överens om att ”det viktigaste med en muntlig framställning är att 

göra sitt bästa och öva innan tills man är nöjd med sitt framträdande”. De flesta av 

eleverna i fokusgrupperna tycker det är kul att tala inför sina klasskamrater och skulle 

gärna göra det oftare, medan andra elever önskade färre tillfällen med muntlig 

framställning. 

 

4.4 Resultat intervju lärare 

Vi har intervjuat sex lärare med lång yrkesverksamhet inom grundskolan. 

 

De sex lärare vi har intervjuat har alla varit yrkesverksamma en längre tid i skolan, 

mellan 12–44 år. Hälften av av lärarna är utbildade inom F–3, en inom F–5, en inom F–

6 och en av lärarna årskurs 1–7. Några av lärarna är också behöriga för högre årskurser 

inom enstaka ämnen.  

 

Lärare A och D jobbar i årskurs 1, lärare B och E i årskurs 2 och lärare C och F i årskurs 

3. 
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Ingen av skolorna har någon lokal kursplan eller policy gällande arbete som främjar 

muntlig framställning. En av lärarna vet att det tidigare har tagits fram en policy på alla 

skolor i kommunen där hen jobbar. Det är dock oklart om den finns kvar och arbetas 

efter kontinuerligt. 

 

Gemensamt anser de intervjuade lärarna att syftet med den muntliga framställningen 

kan vara att redovisa, eleverna tränar att återge fakta, men också att våga tala inför en 

grupp åhörare. Alla lärare poängterar att oavsett syftet med talet är det viktigt att 

eleverna får kunskap om hur ett bra tal ska framföras. Lärare C anser att för att kunna 

redovisa faktakunskaper som åhörarna ska förstå är det viktigt att veta hur dessa ska 

framföras. Även om syftet kan variera från gång till gång är införstådda med att 

talarkonsten är viktig och något som behöver övas mycket på för att bli en bra talare. 

 

4.4.1 Att stärka elevernas förmåga att tala inför en grupp åhörare 

De medverkande lärarna är överens om att det är viktigt att träna eleverna i att våga tala 

inför en grupp åhörare men hur de olika lärarna arbetar med att stärka eleverna i muntlig 

framställning varierar. Lärare A började redan när höstterminen startade med att varje 

elev skulle säga någonting på morgonsamlingen. På samlingen satt eleverna på mattan i 

en ring och varje dag ställde läraren en fråga som antingen hade med den ordinarie 

undervisningen att göra eller om något annat. Sedan fick varje elev svara på frågan i tur 

och ordning vilket gjorde att eleverna redan från början vande sig vid att tala inför 

varandra på ett avslappnat sätt. Under samlingen får de som inte talar öva på att vara en 

bra publik och lyssna på den som talar. Läraren har sett framgångar med detta arbetssätt 

och ser att de elever som inte sa mycket i början av läsåret säger mer och mer nu när det 

är deras tur att tala. ”Det är inte innehållet som är det viktiga utan att eleven vågar 

prata” under samlingarna menar lärare A.  

 

Lärare B försöker också att få en kort pratstund med eleverna varje dag, även om det 

inte alltid är inför resten av klassen. Hen välkomnar eleverna på morgonen genom att ta 

i hand och ställa en fråga. Även om det inte är en muntlig framställning så är det en 

muntlig kontakt läraren och eleven emellan. Eleverna i hens klass har också kommit 

med önskemål om att få hålla i morgonsamlingen själva. Att leda morgonsamlingen 

innefattar att berätta om dagens datum, skriva upp dagen och berätta hur dagen kommer 

att se ut. Detta görs framme vid tavlan medan resten av klassen sitter på mattan. Läraren 

satte upp en klasslista där de som ville hålla i morgonsamlingen fick skriva upp sitt 

namn. Alla elever skrev upp sig! Läraren tror att detta beror på att alla i klassen är 

väldigt trygga med varandra då de har jobbat väldigt mycket med sammanhållningen. 

Eleverna är medvetna om att det är en dialog där den som talar behöver tänka på vissa 

saker men att också publiken har en stor uppgift, att vara en bra publik. Detta tar även 

lärare A och C upp, att publiken har en väldigt stor uppgift för att talaren ska känna sig 

bekväm.  
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Lärare C känner att hen inte tränar eleverna i muntlig framställning så ofta som hen 

borde och vill utan att det blir mer i arbetsområden, någon gång i månaden. Däremot 

talar eleverna inför varandra varje dag, exempelvis på morgonsamlingen, men då är det 

inte alla som talar utan de  elever som känner att de har något att berätta. Även lärare D, 

E och F känner att de inte aktivt tränar elevernas muntliga förmåga att tala inför en 

grupp åhörare. De säger att mycket kommer spontant från eleverna men att 

undervisning och träning i att tala inför klassen är något de borde arbeta mer med. 

Lärare D menar att ”träningen av muntlig framställning medför att eleverna har lättare 

att uttrycka sig” medan lärare E ser det ur ett långtidsperspektiv, där träningen i muntlig 

framställning är bra då ”man utsätts att prata inför andra, både i skolan och arbetslivet”. 

 

4.4.2 Förberedelser inför muntlig framställning 

De intervjuade lärarna upplever att det alltid finns elever som tycker att det känns 

jobbigt att tala inför en större grupp. Lärarna nämner klassrumsklimatet som en viktig 

faktor som påverkar elevernas upplevelse av en muntlig framställning. 

”Klassrumsklimatet är jätteviktigt, att man känner sig trygg och får komma av sig utan 

att kompisarna skrattar” säger lärare C. Publiken och den enskilde åhöraren är också en 

del av skapandet av det goda klimatet. Lärare E menar att “man måste träna eleverna i 

att både lyssna och tala”. Klimatet skapas med hjälp av åhörare som lyssnar aktivt och 

talare som har kunskapen om hur budskapet i texten kan levereras. För att visa sina 

elever hur åhörarnas agerande kan påverka talarens framträdande visar lärare B detta 

genom teater. Detta upplever hen att eleverna tar till sig på ett helt annat sätt än om 

läraren endast talar om hur det känns att glömma texten eller att publiken skrattar för att 

man säger fel.  

 

Vid de flesta planerade muntliga framställningar får eleverna möjlighet att träna, 

antingen hemma med föräldrar eller med en klasskamrat i skolan. De får tid på sig att 

förbereda det som ska sägas genom att skriva ner exempelvis stödord och sedan öva på 

det rent praktiskt i liten skala innan de är redo att framföra det inför en större grupp. 

Många av lärarna tar upp lektionen vi observerat som exempel på hur en muntlig 

framställning brukar gå till. Lärare B förklarar hur de förberedde lektionen som 

observerades där eleverna skulle redovisa en intervju de gjort med en personal på 

skolan. Först tog de en lektion till att tala om vad en intervju är för något. De läste ett 

kapitel i sin svenskabok som handlade om intervju. Sedan spelade läraren och 

fritidspedagogen upp en liten teater för att visualisera vad en intervju är och hur den kan 

gå till. Efter detta fick eleverna förbereda frågor, genomföra intervjun och efter det 

redovisa inför en kompis. Lärare C lät eleverna skriva ner stödord och sedan öva med en 

kompis. Lärare D har låtit eleverna öva inför observationen genom att berätta om någon 

film de sett eller en bok de läst. Lärare E menar att eleverna övar sin muntliga förmåga 

även om de talar inför en eller ett fåtal klasskamrater och ger även exempel att eleverna 

tränas genom att vid ”utvecklingssamtalet får eleverna själva styra samtalet genom en 

egenskapad keynote som de även fått träna på genom att berätta för en kompis”. Lärare 
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F arbetar mestadels med att eleverna ska redovisa i smågrupper och de har då fått 

förbereda sig tillsammans. 

 

4.4.3 Respons och återkoppling 

Ett sätt att stärka elevernas förmåga till muntlig framställning är att arbeta med 

återkoppling. Flera av lärarna anser att de borde arbeta mer med återkoppling. Lärare A 

brukar börja med detta i årskurs 2, innan dess är det viktigaste att eleven vågar att prata. 

Oftast när hen arbetar med respons brukar de använda sig av two stars and a wish och 

det är klasskamraterna som får ge respons till talaren. Lärare B arbetar inte med 

återkoppling varje gång. Oftast frågar läraren åhörarna om vad som var bra med talet. 

De har tidigare talat mycket om själva framförandet, att inte hålla boken framför 

ansiktet, kroppsspråk, att tala tydligt och liknande. Eleverna får då ge exempel på 

förbättringar som att exempelvis tala högre nästa gång. Även lärare C brukar arbeta på 

detta sätt, när de redovisar i smågrupper. Publiken får ge konstruktiv kritik men aldrig 

säga det negativt utan motivera vad talaren kan tänka på till nästa gång. När de gör 

muntliga framställningar i helklass lyfter de endast fram det positiva. Lärare D och F 

har arbetat en del med återkoppling tidigare och säger att de borde väva in detta mer 

igen. Lärare D har inte arbetat  mycket med kamratrespons utan mer att hen gett 

återkoppling. Hen tänker börja använda two stars and a wish när eleverna blivit lite 

äldre och vanare vid att tala inför grupp. Även lärare E säger att hen arbetat alldeles för 

lite med detta i nuvarande klass men att det är viktigt för att kunna utveckla elevens tal 

till nästa gång. 

 

Det viktigaste syftet med att ge respons menar lärare A är att ”eleverna får känna att de 

blir sedda och lyssnade på”. Resterande lärare tycker att det främsta syftet är att kunna 

utvecklas och förbättra framförandet till nästa gång. Vet eleven inte vad som var bra och 

vad som kan förbättras är det svårt att utveckla sitt framförande. Det är viktigt att 

eleverna blir medvetna om att det inte behöver vara perfekt, det allra viktigaste är att 

våga ställa sig upp och tala inför klasskamraterna. Vid kamratrespons blir publiken mer 

aktiva lyssnare då de vet att de har en uppgift, säger lärare F. 

 

4.4.4 Progression i arbetet med muntlig framställning 

Alla medverkande lärare anser att det är viktigt att tidigt börja arbeta med muntlig 

framställning för att eleverna ska känna sig trygga och längre fram kunna stå upp inför 

klassen och tala utan att bli väldigt nervösa. I förskoleklass och årskurs 1 handlar det 

mest om att kunna tala om vardagsnära saker, som exempelvis familjen eller ett 

gosedjur. Det behöver inte vara att gå fram längst fram i klassrummet och tala utan 

denna sorts talövning sker ofta i en ring på mattan eller när eleverna sitter i sina bänkar. 

Här är inte det viktigaste vad som sägs utan målet är att våga prata inför 

klasskamraterna. Det är en grund för att skapa en trygghet att bygga vidare på.  
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Gemensamt för lärarna är att de börjar att träna eleverna i muntlig framställning i större 

utsträckning än tidigare från årskurs 1–2. Lärare A berättar att hen brukar använda sig 

av en modell som kallas KÖRA. K står för kroppshållning, Ö för ögonkontakt, R för 

röstläge och A för att använda ord som talaren själv begriper. Genom denna modell lär 

sig eleverna vad de ska tänka på vid en muntlig framställning för att få en intresserad 

publik. Det är viktigt att eleverna använder ord de förstår och inte avancerade ord som 

de ej förstår innebörden av.  

 

Lärare B menar att ju mer eleverna övar, desto bättre blir de. Förmågan att tala inför en 

grupp är som en muskel som kan tränas upp. Hen tror att när eleverna är så pass små är 

det inte många som reflekterar mycket över muntliga framställningar. När de blir lite 

äldre är det lätt att eleverna tänker mer, börjar oroa sig och då underlättar det om eleven 

redan tränat upp en grund i att tala inför åhörare.  

 

Lärare C, D och E tar upp att progressionen sker mycket av att innehållet blir mer 

avancerat. Progressionen speglar ”hur långt individen har kommit i sin utveckling” 

menar lärare D. Från att i förskoleklass och årskurs 1 mest ha talat om vardagsnära 

saker förväntas de nu kunna tala om saker de lärt sig, vid exempelvis redovisningar eller 

recension av böcker. Lärare F ökar fokus i årskurs 3 och låter eleverna vara med och 

bestämma hur arbetsprocessen ska se ut. 

 

4.4.5 Upplevelsen av muntlig framställning utifrån lärarnas perspektiv 

Lärare C har några elever som fortfarande tycker att det är väldigt jobbigt att göra en 

muntlig framställning inför hela klassen. Är en elev jättenervös för att gå fram och ställa 

sig inför klasskamraterna kanske hen kan få sitta kvar i sin bänk och tala istället, där 

denna känner sig trygg.  Både lärare B och lärare C håller sig nära elever som de vet är 

nervösa när de ska göra sin framställning. Ibland räcker det med att vara nära, ibland 

kan läraren lägga en hand på elevens axel för att denna ska känna sig tryggare.  

 

Lärare C och D anser att det är viktigt att inte tvinga eleverna att ställa sig upp och tala 

inför hela klassen. Det får ske i små steg. Första steget kan vara att våga göra en muntlig 

framställning inför läraren eller en kompis, för att sedan övergå till en mindre grupp 

innan eleven känner sig redo att ställa sig och tala inför hela klassen. Även att bara 

komma fram och säga något kort ger större förutsättningar för att lyckas nästa gång 

menar lärare D. Lärare F har arbetat med muntlig framställning i smågrupper tidigare 

och nu har eleverna fått tycka till om hur de nu i årskurs 3 vill göra. De känner sig mer 

bekväma i smågrupper och därför kommer de att fortsätta med att arbeta på det sättet.  

 

I vilka situationer eleverna känner sig bekväma med att tala inför en grupp åhörare 

varierar från elev till elev och även lärarnas uppfattning om hur eleverna upplever dessa 

situationer. Lärare A tror inte att det är stor skillnad på att tala i smågrupper eller 

helklass. Hen menar att redovisa inför en kompis kan vara svårt om denne inte lyssnar 

så att det inte blir en dialog. I dessa fall kan helklass vara lättare. Lärare B upplever att 
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eleverna talar mycket mer i smågrupper än om de själva ska tala inför hela klassen. Hen 

anser att detta troligtvis är för att de känner sig mer trygga i grupp än i helklass. Lärare 

C håller med om att smågrupper är att föredra. Spontant däremot talar de flesta eleverna 

gärna inför helklass men när det är en organiserad muntlig framställning föredrar 

eleverna i hennes klass när klassen är uppdelad i tre och det är cirka 11 elever att tala 

inför. Även lärare F uppfattar att eleverna känner sig tryggare i mindre grupper. Lärare 

D och E anser att eleverna känner sig tryggare om de har övat och vet vad de ska tala 

om. Lärare E och F tycker att övningen ska ske i mindre grupper om eleverna känner sig 

tryggare med det och inte ha för bråttom med att eleverna ska kunna göra en muntlig 

framställning själva inför hela klassen. 
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5 Diskussion 
Idén med arbetet föddes då vi under vår utbildning har kommit i kontakt med både 

kurskamrater och elever som alla har olika upplevelser av muntlig framställning. När vi 

inledde vårt examensarbete var vår uppfattning, från egen skolgång och från andra 

personer vi kommit i kontakt med, att arbetet med muntlig framställning ofta uteblir i 

skolan och att eleverna själva förväntas veta hur de ska framföra ett muntligt budskap.  

 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet framgår det att talet är 

ett av våra grundläggande redskap som skapar möjlighet till kommunikation med 

omvärlden. En grund för att ge varje elev förutsättningar att ”leva och verka i 

samhället” (Skolverket, 2017, s. 9) skapas i den trygga gruppen. Övning i 

kommunikationens grunder, som bygger på partesmodellen och den retoriska triangeln, 

behöver därför ges större utrymme i skolan och under de tidiga skolåren. Genom att 

samtala utvecklas individens möjlighet till att kommunicera och tilltro skapas till den 

språkliga förmågan.  

 

Olsson Jers tar i sin studie (2011b) upp att den muntliga framställningen inte får samma 

plats i undervisningen som skriftliga uppgifter, vilket gör att eleverna får för lite tid i att 

träna sig inom området och därmed känner sig osäkra när det kommer till att hålla ett 

muntligt framträdande. Även om Olsson Jers undersökning behandlar gymnasieelever 

är vår uppfattning att den går att applicera även på yngre barn. Vi anser att om eleverna 

i tidig ålder utvecklar en trygghet i att stå framför andra och tala, genom att starta med 

övningar som inte är i redovisningsform för att sedan utveckla mot rena muntliga 

framställningar där eleverna ska återge fakta till lyssnarna, kommer talängslan att 

minskas parallellt med övningarna. Många möjligheter till träning i muntlig 

framställning skapar bättre talare och stärker elevernas byggande och etablerande av 

ethos (Olsson Jers, 2011b, s. 131–132). Eleverna i vår studie uppgav att de arbetade 

väldigt lite med muntlig framställning. Trots det kunde vi se tecken som ögonkontakt, 

att eleverna talade högt och tydligt samt att de var vända mot åhörarna under 

framställningen. Lärarna uppgav att det fanns en arbetsprocess som behandlade muntlig 

framställning även om de inte alltid förklarade för eleverna vad de övades i.  

 

Vår slutsats av studien är att samtliga elever tränas i att våga tala inför varandra, 

däremot ser vi ingen tydlig process i de flesta lärares undervisning gällande retorik och 

hur de stärker elevernas ethos, pathos och logos. En del av eleverna visade däremot 

genom sitt framträdande att de fått undervisning om de viktiga delarna ett tal innehåller; 

inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio, även kallade partesmodellen (Palmér, 

2010, s. 83). Det verkar dock som att denna process är något som inte sker kontinuerligt 

och kan därmed kopplas till Olsson Jers studie (2011b, s. 131-132) där det framgår att 

arbetet med den muntliga framställningen tar betydligt mindre plats än det skriftliga 

arbetet. 
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Att inte ge eleverna rätt förutsättningar skapar nervositet och rädsla hos den enskilda 

eleven. I vilken grad detta utvecklas beror på vad individen har med sig hemifrån och 

från tidiga års talaregenskaper. Talängslan är något som ofta sitter kvar under lång tid 

och behöver tränas bort då varje individ kommer i kontakt med muntlig framställning i 

skolan och senare i arbetslivet. Det är därför viktigt att eleverna redan i tidig ålder får 

känna att muntlig framställning är en naturlig del i det sociala samspelet.  

 

Syftet med vårt examensarbete är att öka kunskapen om den muntliga framställningens 

plats i undervisningen. Genom våra frågeställningar har vi sökt svar på hur några lärare 

arbetar med att utveckla elevernas kommunikativa förmåga. 

 

5.2.1 Hur stärker de medverkande lärarna elevers förmåga att tala inför en 

större grupp åhörare?  

Att det är viktigt att stärka eleverna i muntlig framställning är alla lärare vi intervjuat 

överens om. För att kunna utveckla eleverna till goda talare krävs att lärarna har 

kunskap om den retoriska arbetsprocessen (Olsson Jers, 2013). Hur kunskapen om den 

retoriska arbetsprocessen ser ut hos de intervjuade lärarna är däremot inte helt klart och 

hur lärarna arbetar med att stärka eleverna i att tala inför en större grupp skiljer sig åt.  

 

Det som framkommit under våra intervjuer med lärarna är att de arbetar mycket med att 

stärka elevernas förmåga att tala inför varandra överlag, även om det inte så ofta är i 

formen muntlig framställning. Eleverna tränade genom att hålla i morgonsamlingen 

eller svara på en fråga som läraren eller en klasskamrat ställer. Här ser vi att 

undervisningen grundar sig i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2012, s. 189) där 

eleverna är aktiva deltagare och utvecklar sin kommunikativa repertoar (Anward, 1983, 

s. 85) och sitt byggande av ethos (Palmér, 2010, s. 82). I förlängningen leder detta till 

att eleverna utvecklar sin kommunikativa förmåga och kan framföra sina åsikter som 

deltagande medborgare.  

   

Att arbetet med muntlig framställning i den form vi menar: en kommunikativ aktivitet 

där språk, tanke, kropp och handling samspelar med varandra inför en grupp åhörare, 

inte förekommer så ofta i undervisningen framkommer tydligt i intervjuerna med 

fokusgrupperna. I intervjuerna anger de flesta fokusgrupperna att de väldigt sällan 

arbetar med muntlig framställning. Däremot är eleverna medvetna om att de talar inför 

klasskamrater dagligen, kanske under en samling eller vid en diskussionsuppgift. Från 

lärarens perspektiv är denna “talövning” en medveten undervisningsstrategi för att få 

eleverna att tala, men eleverna kopplar inte detta till den muntliga framställningen eller 

den sociokulturella teorin där eleverna lär i samspel med varandra (Säljö 2012, s. 189–

190). Att träna eleverna i att våga tala inför klasskamraterna under andra former än en 

ren framställning ska dock inte underskattas. Det är viktigt att eleverna stegvis ökar sitt 

självförtroende och förmåga till att tala för att våga göra en muntlig framställning inför 

en grupp åhörare. 
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För att det ska bli en kommunikativ situation vid en muntlig framställning krävs en 

publik som lyssnar (Eklund & Fältsjö, 2013, s. 34). Samtliga lärare och elever vi 

intervjuat är medvetna om publikens roll i den muntliga framställningen. Lärarna har 

arbetat mycket för att skapa ett bra klassrumsklimat där eleverna ska våga tala inför 

varandra, vilket också Bergh (1985, s. 12) poängterar som en av de viktigaste faktorerna 

för att utveckla goda talare. Eleverna i några av fokusgrupperna tar upp 

klassrumsklimatet som en anledning till att de känner sig bekväma med att ställa sig upp 

och tala inför klasskamraterna. 

 

Publiken var under de flesta av våra observationer väldigt aktiv och lyssnade intresserat 

på talaren. Genom att iaktta och engagerat lyssna på den som talar kan publiken bygga 

sitt eget ethos och inhämta kunskap som stärker elevernas egna muntliga framställning 

(Olsson Jers, 2011b, s. 130–131). En åhörare som upplever att talaren tittar mycket i sin 

bok får då exempel på vad hen själv ska tänka på att undvika, och förbättrar på detta vis 

sitt eget ethos. Genom den muntliga framställningen lär sig både talaren och åhörarna 

nya aspekter på viktiga delar i ett lyckat tal. Under flera av observationerna kom 

åhörarna med frågor till talaren, vilket kunde ge talaren en insyn i vad hen behövde 

tänka på att förtydliga till nästa gång. Konkreta tips på förbättringar kan också ges via 

respons. Enligt vår studie uteblir responsen ofta, något som även visas i den tidigare 

forskning vi tagit del. Endast ett fåtal av lärarna arbetar aktivt med respons och den 

återkoppling som ges handlar oftast mer om framträdandet än om innehållet. Detta kan 

stärka elevens självkänsla men ger inga konkreta tips på förbättring av talets innehåll 

(Olsson Jers, 2013; Håkansson & Sundberg, 2016, s. 214). 

 

Vid intervjuer med fokusgrupperna upplevde de flesta eleverna inte att de tränas i 

muntlig framställning men under intervjuns gång uppger några av eleverna i årskurs 2 

och 3 att de vet vad som är viktigt att tänka på när man håller i ett tal. Flera av eleverna 

kan ge exempel på olika aspekter för ett lyckat tal vilket kan kopplas till retoriken. Vi 

kunde också genom våra observationer se hur många av eleverna visste vad de skulle 

tänka på vid en muntlig framställning för att nå ut till åhörarna. Troligtvis får eleverna 

mer utbildning inom detta än de själva upplever, även om den muntliga framställningen 

inte förekommer så ofta. Vid observation och genom intervjuer med lärare och 

fokusgrupper framkom att åtminstone några av klasserna arbetar med olika steg i 

förberedelse och framförande, vilket kan kopplas till partesmodellen (Palmér, 2010, s. 

83). Även om varken lärare eller elever nämner stegen vid namn så får eleverna tid till 

att bestämma vad talet ska handla om och eventuellt förbereda insamling av material 

(inventio). De får planera vad som ska sägas (dispositio), tänka på hur det ska sägas 

(elocutio) och välja ut stödord som kan hjälpa dem att framföra talet utan att läsa 

innantill (memoria). De får öva på sitt tal genom att träna inför en klasskamrat eller 

mindre grupp och under själva framförandet befinner de sig i actio. Utbildning om hur 

man förbereder och framför ett tal förekommer uppenbarligen i några av klasserna även 

om innehållet sällan utvärderas. 
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De flesta lärarna anger att den muntliga framställningen kan vara både en redovisning 

för att visa vad de lärt sig och en ren träning i att våga tala. Fokus ligger oftare på att 

våga tala än på själva innehållet och det prioriterade under de första skolåren på att 

stärka elevernas självförtroende och förmåga till att våga tala inför varandra, varför 

innehållet i det som sägs kommer först i andra hand. Säljö (2012, s. 189) antyder att det 

är i kommunikationen med andra som det största lärandet sker och då är innehållet 

oväsentligt. I kommunikationen utvecklar också eleverna sig språkmässigt (Palmér, 

2010, s. 15). Utvecklingen bidrar till att eleverna förbereds till deltagare i det växande 

globaliserade samhället där personligt ansvar och språklig tillförlitlighet är viktigt. 

Aktivt deltagande i planering av undervisning innebär att eleverna ges tillfälle att utöva 

inflytande. 

 

5.2.2 Hur skiljer sig arbetet med muntlig framställning i de olika 

årskurserna; finns det en tydlig progression? 

Eleverna ska utvecklas till aktiva medborgare som kan framföra sina åsikter och att 

arbetet med muntlig framställning bör starta i tidig ålder och utvecklas succesivt är de 

intervjuade lärarna överens om. Däremot är det svårt att se en progression i elevernas 

utveckling då vi endast gör observation och intervjuer vid ett tillfälle. För att få mer data 

för att analysera behöver vi återkommande besöka elever i årskurs 1 och 2 för att sedan 

se deras individuella utveckling.  

 

Den progression vi kan utgå ifrån är den utveckling som lärarna, under intervjuerna, 

säger att de ger eleverna. Lärarna menar att de i början av elevernas skolgång använder 

sig av spontana tillfällen och ämnen som ligger eleverna nära till hands för att sedan 

utveckla och kräva mer. 

 

De intervjuade lärarna däremot lyfter vikten av att börja tidigt med muntlig 

framställning. Den muntliga framställningen ska inte vara en tvingande situation när 

barnen är små utan de ska kunna växa med uppgiften. Detta kan relateras till Säljö 

(2012, s. 189–190) som också menar att hur vi människor upplever aktiviteter har 

skapats av det vi har med oss i vår upplevelseryggsäck. Skapas en god upplevelse hos 

barnen kommer de också att ha goda referenser i den muntliga framställningen att bygga 

vidare på. Ju tryggare eleverna känner sig som talare, desto starkare ethos utstrålar de 

vid en muntlig framställning (Palmér, 2010, s. 82).  

 

Det vi kan utläsa av vår analys är att det ställs högre krav på äldre elevers framträdande 

men också av åhörarna. Att eleverna tränas i att kunna kommunicera bygger på att det 

finns två olika sorters behov (Eklund & Fältsjö, 2013, s. 34). Dessa två, lyssnare och 

åhörare, är lika viktiga för en god kommunikation och det kan ses i och med att i 

årskurs 2 och 3 i skola A och i årskurs 2 i skola B fick åhörarna lämna respons, vilket 

endast kan ske om man lärt sig bli en aktiv lyssnare. 
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Att det är viktigt att eleverna tränas i att våga tala inför en grupp åhörare är lärarna 

överens om. Men lärarnas arbetssätt varierade. Lärare C, D, E, F menar att de arbetar 

väldigt lite med muntlig framställning men att det är viktigt och att de skulle vilja göra 

det mer men att det inte får bli en tvingande situation, vilket kan medföra ett obehag vid 

muntlig framställning senare i livet. En del av lärarna arbetar knappt alls med 

genomtänkta övningar för att stärka eleverna i den muntliga framställningen, medan 

lärare A verkar ha haft en genomtänkt plan i arbetet kring detta moment.  

 

Lärare A berättar om sin arbetsprocess K.Ö.R.A. för att utveckla eleverna i muntlig 

framställning. Denna metod bygger på att utveckla elevernas ethos, pathos och logos 

genom att eleverna ska bli medvetna om vad som är viktigt att tänka på när man framför 

ett budskap. Andra varianter som de övriga lärarna tog upp var att börja med saker som 

låg eleverna nära till hands för att sedan övergå till skolrelaterade och fakta 

återberättande texter. Lärare B menar att ju mer de övar ju naturligare blir upplevelsen.  

 

Som vi tidigare har nämnt är det svårt att se en progression inom arbetet och även om 

eleverna gör muntliga framträdanden om olika saker är de svårt att bedöma hur långt de 

har kommit i sin progression då observation och intervjuer endast sker vid ett tillfälle. 

För att se en tydlig progression skulle vi behöva göra återkommande observationer och 

intervjuer för att se elevernas utveckling. Vid återkommande observationer skulle det 

antagligen bli tydligare vad det är för övningar som stärker eleverna den muntliga 

framställningen. 

 

Den progression som vi kunde se i elevernas muntliga framställning blev mer avancerad 

genom att eleverna arbetade med förberedelser och materialinsamling och 

sammanställning av materialet, vilket kan kopplas till partesmodellen (Palmér, 2010, s. 

83). Ett exempel är att eleverna i klass 2B hade använt sig av insamling av material som 

de sedan hade gjort presentationer av och satt upp på väggarna.  Vi kunde genom våra 

intervjuer med lärarna särskilja att elevernas kunskap utmanades genom att nya mål 

sattes upp och eleverna därmed utmanades i deras kunskap enligt Vygotskijs princip om 

den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2012, s. 186–191). Från de tidigare årskurserna 

mest varit viktigt att våga tala fick eleverna i årskurs 2 i skola A och B och eleverna i 

årskurs 3 i skola A mer kunskap kring både insamling och förberedelser enligt 

partesmodellen,  som i hur man skapar ett bra muntligt framträdande som intresserar 

publiken genom ethos, pathos och logos (Palmér, 2010, s. 82; Ekenvall, 2010, s. 93). 

 

5.2.3 Skiljer sig elevernas och lärarnas uppfattning kring upplevelsen av 

muntlig framställning? 

Vi trodde att vi skulle få se mer osäkerhet och talängslan kring muntliga framträdanden 

än vad vi faktiskt såg. Vi ville undersöka frågan om lärarna uppfattade elevernas 

upplevelse annorlunda än eleverna själva. Svaren visade att de olika lärarna hade olika 

uppfattningar om hur de trodde eleverna upplevde den muntliga framställningen. Lärare 

A menar att eleverna inte har några större skillnader i upplevelserna mellan att tala inför 
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en liten eller större grupp. Lärare C anser att det finns elever i gruppen som upplevelser 

momentet som jobbigt. Lärare F uppfattar eleverna som tryggare i mindre grupper 

medan lärare D och E menar att eleverna antagligen känner sig bekväma i sitt 

framträdande om de har fått öva så de är trygga med det som de ska prata om. Detta kan 

jämföras med elevernas upplevelse där de flesta av de intervjuade eleverna nämner att 

de hellre redovisar eller har muntlig framställning inför en mindre grupp trots att de 

verkar uppleva att de är trygga i klassrummet. Vår uppfattning är också att de flesta 

elever kände sig mer bekväma i mindre grupper eller rent av när de satt på sin plats i 

klassrummet och talade. Elevernas trygghet byggs från grunden genom ett gott 

klassrumsklimat menar lärarna vilket styrks av Bergh (1985, s. 12). Att tryggheten 

rubbas beror på att när eleverna står längst fram riktas allt fokus på den enskilda 

individen vilket flertalet av eleverna i fokusgrupperna nämner som en anledning till att 

de känner sig obekväma i den muntliga framställningen. Först när eleverna känner sig 

trygga i att tala inför sina klasskamrater kan eleverna etablera ethos i framförandet 

(Olsson Jers, 201b, s. 118). Vid återkommande muntliga framställningar utvecklar 

eleven sin kunskap utifrån den proximala utvecklingszonen, byggandet av ethos, pathos 

och logos samt utformningen (uppbyggnaden och framförandet) av ett tal enligt 

partesmodellen (Palmér, 2010, s. 15, 82–83).  

 

Flera av lärarna tog även upp vikten av att eleverna skulle vara goda lyssnare när talaren 

berättade om något vilket styrks av Säljö (2012, s. 189) som hänvisar till att lärandet 

sker i en social kontext. Men det var endast läraren i klass 3A som innan den muntliga 

framställningen hade en dialog med eleverna om åhörarens roll. Lärarna menar att det 

inte bara är eleverna som talare som påverkar framträdandet utan eleverna som agerar 

åhörare. Ingen av eleverna nämnde att åhörarna var inkluderade i talet men att det är 

viktigt att vara en bra lyssnare. En av eleverna i fokusgrupp 5 uppger att 

klasskamraterna har blivit bättre lyssnare än tidigare år i skolan. I det centrala innehållet 

för svenska står att eleverna ska kunna ”lyssna och återberätta i olika 

samtalssituationer” (Skolverket, 2017, s. 253). För att kunna återberätta och ta till sig 

det som sägs krävs att man lär sig lyssna ordentligt. Det är svårt för en talare att hålla ett 

bra tal om det inte finns några intresserade åhörare. En av lärarna i studien ställde frågor 

till åhörarna på det talaren sagt för att få alla elever att lyssna. Eftersom ingen elev 

visste vilken fråga som skulle komma krävdes det att åhörarna lyssnade ordentligt på 

hela talet.  

 

Både lärare och elever uppgav under intervjuerna att de arbetade väldigt lite med 

muntlig framställning och respons vilket överensstämde ganska väl med vår uppfattning 

vi hade redan innan vi påbörjade vårt examensarbete. Lärarna ansåg att de borde ha mer 

övning i muntlig framställning och det framhölls även av några elever, medan andra 

elever tyckte att de borde arbeta mindre med den muntliga framställningen. Responsen 

menar lärarna kunde hjälpa eleverna att utveckla sitt framträdande vilket styrks av 

Palmér (2010, s. 15) som menar att respons kan hjälpa eleven att utveckla det som 

individen redan kan. Vad det gällde respons kunde eleverna bekräfta att de kunde ha en 

utvecklande effekt till nästa framträdande då de kunde få tips på sitt egna och genom 



 

39 

 

andras arbeten vad de kunde utveckla till det bättre. Av de intervjuade fokusgrupperna 

och lärarna uppgav de att de oftast använde sig av two stars and a wish. Under 

observationstillfällena kunde vi urskilja att några elever använde sig av det som 

Ärnström (2008, s. 89–92) benämner som  kreativ respons. Genom att arbeta med 

respons ges inte bara möjlighet till förbättringar utan eleverna tränar på att både ge och 

ta respons, vilket är en viktig kunskap både för fortsatt skolgång och ute i arbetslivet.  

 

Lärare C menar att den muntliga framställningen inte ska vara påtvingad utan ska vara 

av fri vilja. Den fria viljan kan innebära spontana framträdanden av eleverna vilket är 

något som eleverna inte nämner alls under intervjuerna. Dessa spontana framträdanden, 

som exempelvis att lösa en matematisk uppgift på tavlan, bidrar till att eleverna känner 

sig tryggare med att stå framför klasskamraterna. Är eleverna trygga med att stå framför 

klasskamraterna är chanserna till en bra muntlig framställning större då mer tid kan 

ägnas åt förberedelser än oro inför framträdandet. Vi tror att om man känner en stor oro 

inför en muntlig framställning är risken att fokus riktas mot den oron och att det är svårt 

att lyckas med alla de delar som behöver förberedas för att få till ett bra tal. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att lärarna och elevernas uppfattning skiljer sig 

till viss del åt genom att lärarna önskar att de arbetar mer med muntlig framställning 

som då stärker eleverna i sin kommunikativa förmåga. Hur mycket undervisning 

eleverna får gällande muntlig framställning beror med andra ord på hur intresserad och 

påläst deras lärare är inom området. Även elevernas uppfattning skiljer sig åt då en del 

önskar mer träning i muntlig framställning medan några tycker att de vill ha mindre 

arbete inom området.  

 

Vad som förvånade oss var att det var väldigt få elever som uppvisade eller nämnde att 

de kände ett stort obehag för att ställa sig framför klasskamraterna och tala. Troligtvis 

kommer ett större obehag för detta ju äldre och mer medvetna eleverna blir men 

förhoppningsvis minskar risken för talängslan ju mer eleverna får träna detta tidigt och 

känna sig i trygga i sitt sätt att uttrycka sig. Hemmet har också en viktig del i barnets 

utvecklande av muntlig framställning. Om barnet tillåts ställa frågor och berätta 

uppmuntras barnet till fortsatt kommunikation med sin omvärld. 
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6 Slutord  
Trots att det i läroplanen (Skolverket, 2017, s. 252) står att eleverna ska utveckla sin 

kommunikativa förmåga så finns det inte mycket forskning att tillgå om hur lärare aktivt 

undervisar eleverna inom området.  

 

Efter att ha studerat hur sex lärare arbetar med att stärka elevernas kommunikativa 

förmåga och utveckla dem till trygga talare har flera funderingar dykt upp. Vi har under 

studiens gång upplevt att elevernas kommunikativa förmåga regelbundet, ofta dagligen, 

tränas i undervisningen men att muntliga framställningar inte förekommer i någon större 

omfattning. En tydlig arbetsplan med progression saknas och progressionen verkar 

mestadels bestå av att talets innehåll blir mer avancerat, och inte så ofta på retorik och 

förberedelser. Vi kunde inte se någon större progression inom årskurserna, bortsett från 

innehåll,  och detta vore intressant att undersöka vidare genom att observera detta arbete 

under hela läsåret. En medveten arbetsplan för att undervisa eleverna i förberedelser och 

framförande skulle kunna skapa en tydligare process inom området och bidra till att 

eleverna utvecklar färdigheter som gör dem till trygga talare.  

 

Att undersöka en skola som arbetar mycket aktivt med muntlig framställning hade varit 

intressant och ett område för vidare forskning. Det hade varit spännande att se hur de 

lagt upp sitt arbete då flera av lärarna vi intervjuat upplever att det ej finns tid att träna 

detta så mycket som önskat. 
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Bilaga 1: Brev till lärare 

 

Undersökande studie gällande muntlig framställning 

 

Vi heter Marie Nilsson och Linda Nordström Gutierrez och vi studerar vår sista termin 

vid grundlärarprogrammet på Högskolan i Gävle. Vi ska skriva ett examensarbete som 

handlar om muntlig framställning. 

 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur lärare arbetar med att utveckla 

elevernas förmåga till muntliga framställningar. Studien kommer att bestå av 

observationer, intervjuer med lärare i årskurs 1–3 samt intervjuer med några elever i 

medverkande lärares klasser. Vi följer Vetenskapsrådets etiska regler som gäller vid 

forskning i skolan och som involverar barn (www.codex.vr.se/manniska1.shtml).  

 

Observationerna kommer att filmas och intervjuer spelas in med ljud för att vi ska få 

möjlighet att tillsammans analysera handlingar och svar. Detta gör vi för att kunna få en 

så god reliabilitet som möjligt på vår studie. Utöver film- och ljudinspelning kommer 

anteckningar att föras. Anteckningar, filmer och ljudinspelningar kommer att sparas på 

våra surfplattor som är låsta med kod och materialet kommer att raderas så snart studien 

blivit godkänd. De personer som kan behöva få tillgång till materialet är vår handledare, 

oppositionsperson och examinator.  

 

Vid examensarbetets godkännande kommer den att publiceras och bli en offentlig 

handling. Alla deltagare och skolor som medverkar i examensarbetet kommer att 

avidentifieras med fingerade namn. 

 

Din medverkan i studien är helt frivillig och du kan när som helst under studiens gång 

välja att ej fortsätta deltagandet. 

 

Välkommen att höra av dig om du har några frågor eller synpunkter. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Linda Nordström Gutierrez Marie Nilsson 

 

Mobilnummer: 073-9862096 Mobilnummer: 073-0755128 

Mailadress: ofk14lgz@student.hig.se Mailadress: ofk14mno@student.hig.se 

 

  

http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml
mailto:ofk14lgz@student.hig.se
mailto:ofk14mno@student.hig.se
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Bilaga 2: Brev till vårdnadshavare 

 

Undersökande studie gällande muntlig framställning 

Vi heter Linda Nordström Gutierrez och Marie Nilsson, och vi studerar vår sista termin 

vid grundlärarprogrammet på Högskolan i Gävle. Vi ska skriva ett examensarbete som 

handlar om muntlig framställning. 

 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur lärare arbetar med att utveckla 

elevernas förmåga till muntliga framställningar. Studien kommer att bestå av intervjuer 

med lärare i årskurs 1–3 samt intervjuer med några elever i medverkande lärares klasser. 

Vi följer Vetenskapsrådets etiska regler som gäller vid forskning i skolan och som 

involverar barn (www.codex.vr.se/manniska1.shtml).  

 

Utöver intervjuerna kommer vi också att genomföra observationer i klassrummet under 

någon del av arbetsprocessen rörande muntlig framställning. Observationerna kommer 

att filmas och intervjuer spelas in med ljud för att vi ska få möjlighet att tillsammans 

analysera handlingar och svar. Utöver film- och ljudinspelning kommer anteckningar att 

föras. Anteckningar, filmer och ljudinspelningar kommer att sparas på våra surfplattor 

som är låsta med kod och materialet kommer att raderas när studien blivit godkänd. De 

personer som kan behöva få tillgång till materialet är vår handledare, oppositionsperson 

och examinator.  

 

Vid examensarbetets godkännande kommer den att publiceras och bli en offentlig 

handling. Alla deltagare och skolor som medverkar i examensarbetet kommer att 

avidentifieras med fingerade namn. 

 

Observation och intervjuer kommer att genomföras någon gång under vecka 12–13. Vi 

behöver tillåtelse från er vårdnadshavare om ni vill att ert barn ska få deltaga i den 

observation och intervju som ingår i examensarbetet. Deltagandet är frivilligt och eleven 

har när som helst möjlighet att välja att ej medverka längre. För att ert barn ska kunna 

deltaga i vår studie krävs   samtliga vårdnadshavares godkännande. Vi är tacksamma om 

ni så snart som möjligt fyller i talongen på nästa sida och lämnar tillbaka den till 

ansvarig lärare.  

 

Välkomna att höra av er om ni har några frågor eller synpunkter. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Linda Nordström Gutierrez Marie Nilsson 

 

Mobilnummer: 073-9862096 Mobilnummer: 073-0755128 

Mailadress: ofk14lgz@student.hig.se Mailadress:ofk14mno@student.hig.se 

  

http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml
mailto:ofk14lgz@student.hig.se
mailto:ofk14mno@student.hig.se
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Undersökande studie gällande muntlig framställning 

 

 ⃞    Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt/vårt barn deltar i undersökningen 

 

 ⃞    Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt/vårt barn deltar i undersökningen 

 

Ort och datum …………………………………………….. 

 

Elevens namn 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………… 

Vårdnadshavares underskrift  

 

………………………………………… 

Namnförtydligande 

………………………………………… 

Vårdnadshavares underskrift  

 

………………………………………… 

Namnförtydligande 
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Bilaga 3: Intervjufrågor - lärare 

Intervjufrågor - lärare 
Personliga faktafrågor 

Fråga 1. Hur länge har du varit yrkesverksam som lärare?  

Fråga 2. Vilken åldersgrupp är du utbildad inom? 

 

Skolans uppdrag 

Fråga 3. Finns det någon policy eller någon lokal kursplan på skolan som behandlar 

muntlig framställning? 

 

Att tala inför andra - arbetsprocess 

Fråga 4. Hur tycker du att den muntliga framställningen hos eleverna har förändrats 

under din yrkesverksamma tid?  

Fråga 5. Arbetar du med att stärka eleverna i muntlig framställning?  

a. Hur ofta tränar ni den muntliga förmågan (varje dag, varje vecka eller mer 

sällan)?  

b. På vilket sätt gör du det? Varför? 

Fråga 6. Har träningen av muntlig framställning en jämn progression inom de olika 

årskurserna samt under hela lågstadiet?  

Fråga 7. Hur brukar en planerad muntlig redovisning gå till?  

a. Vilka förberedelser görs?  Varför? 

b. Vilket syfte har den muntliga redovisningen? 

Fråga 8. Hur upplever du elevernas förmåga att tala inför en grupp?  

Fråga 9. Vilka faktorer kan påverka elevernas upplevelse att tala inför en grupp 

(relaterar till föregående muntlig redovisning, blyg, förberedelse, klassrumsklimat, 

respons etcetera)? 

Fråga 10. I vilka situationer tror du att de flesta eleverna känner sig bekväma med att 

tala inför andra (i par, i smågrupper, halvklass eller helklass)?  

Fråga 11. Vilka är fördelarna med utveckla eleverna till trygga talare?  

 

Respons   

Fråga 15. Jobbar ni med respons på muntliga framträdande, i så fall hur? 

Fråga 16. Vad tycker du är det viktigaste syftet med att ge respons?  

Fråga 17. Hur arbetar ni med  respons mellan eleverna? 

 

Avslutande reflektion  

Fråga 18. Finns det något som du reflekterat över angående elevernas muntliga 

framställning som vi inte har tagit upp? 
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Bilaga 4: Intervjufrågor - fokusgrupper 

Intervjufrågor - fokusgrupper 
Personliga faktafrågor 

Fråga 1. Vilken årskurs går ni i? 

 

Att tala inför andra - arbetsprocess 

Fråga 2. Arbetar ni i skolan för att bli bättre på att tala inför era klasskompisar?  

a. Vet ni varför ni tränar på det?  

b. Hur ofta tränar ni på att tala inför varandra (varje dag, varje vecka eller mer 

sällan)? c. Hur tränar ni på det?  

Fråga 3 (ställs endast till de elever som går i årskurs 2 eller 3). Upplever ni att det känns 

bättre nu att tala inför andra än när ni gick i årskurs 1? På vilket sätt känns det bättre? 

Fråga 4. Hur brukar en planerad muntlig redovisning gå till?  

a. Hur förbereder ni?  

b. Varför tränar ni på att tala inför varandra? För att träna på att tala inför andra 

eller för att berätta om något ni lärt er? 

Fråga 5. Hur känner ni för att tala inför andra?  

Fråga 6. Vad är det som gör att ni känner på ett visst sätt när ni ska redovisa muntligt 

(relaterar till föregående muntlig redovisning, blyg, förberedelse, klassrumsklimat, 

respons etcetera)? 

Fråga 7. Tycker ni att det är skillnad på att tala inför andra om ni sitter vid er plats, på 

golvet/mattan eller om ni står framme vid tavlan? 

Fråga 8. Varför ska man träna på att tala inför andra? Vad är det som är bra med att 

kunna tala inför andra? 

 

Respons  

Fråga 9. Brukar ni få respons av läraren på att tala inför andra, i så fall hur? 

a. Varför får ni respons? 

Fråga 10. Brukar ni ge kamratrespons? I så fall hur? 

 

Avslutande reflektion  

Fråga 12. Finns det något som ni vill säga eller funderar på angående att tala högt inför 

andra som vi inte har tagit upp? 

 


