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Sammandrag 
 
Syftet med den här undersökningen är att undersöka hur fem tryckta läroböcker för kursen 
svenska 3 på gymnasiet behandlar ämnet muntlig framställning och argumenterande tal 
för att skapa en retorisk medvetenhet hos eleverna. Vidare är syftet att undersöka eventu-
ella likheter och skillnader mellan de fem tryckta läroböckerna. De fem valda läroböck-
erna har granskats utifrån en kvalitativ textanalys med kvantitativa inslag. De fem läro-
böcker har undersökts för att ta reda på vilka typer av uppgifter som finns presenterande 
i läroböckerna, hur dispositionen i läroböckerna ser ut, hur de beskriver det argumente-
rande talets struktur och hur en retorisk medvetenhet skapas hos eleverna.  

Resultatet visar att läroböckerna har vissa likheter men även vissa skillnader. Alla lär-
oböckerna behandlar den retoriska arbetsprocessen genom att presentera partesmodellen, 
men skillnaden är vilket utrymme denna ges. Endast tre av läroböckerna behandlar argu-
menterande tal utifrån den faktiska talsituationen. Dock bedöms endast två av läroböck-
erna erbjuda eleverna en beskrivning av det argumenterande talet struktur som resulterar 
i en retorisk medvetenhet hos eleverna. Resultatet av undersökningen visar även att de 
två läroböckerna som riktar sig till fler kurser än kursen svenska 3 bedöms beskriva den 
retoriska arbetsprocessen allt för kortfattat för att det ska resulterar i att eleverna utvecklar 
en retorisk medvetenhet.  
 
Nyckelord: muntlig framställning, argumenterande tal, retorisk medvetenhet, metaspråk, 
partesmodellen, textanalys 
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1. Inledning  
Att hålla ett muntligt framförande inför en grupp människor kan för många personer kän-
nas nervöst och ångestfyllt, ändå är detta troligtvis något som vi alla har kommit i kontakt 
med under skoltiden. Ibland kan endast vetskapen om ett kommande muntligt framfö-
rande bidra till att det där pirret i magen uppstår där ökad andning och hjärtklappning 
sker, kanske börjar den som ska tala även att stamma eller tappa enstaka ord. Att tala inför 
grupp kan innebära både rädsla och ångest, men detta är inte något onormalt utan en 
känsla som delas med många andra. Under år 2016 gjordes exempelvis en undersökning 
av YouGov1 på uppdrag av tidningen Metro som visade att en av sex elever upplever det 
som jobbigt att framföra något muntligt i skolan (Börjesson 2016).  

Att den muntliga framställningen är en viktig del av svenskämnet på gymnasiet visar 
Skolverket (2011) i sina föreskrifter gällande vilka kunskaper som elever bör få förutsätt-
ningar att utveckla. Utifrån Skolverkets föreskrifter angående muntlig presentation ska 
elever få möjlighet att utveckla:  

Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och 
metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som 
tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt (Skol-
verket 2011:161).  

Utifrån dessa riktlinjer blir det tydligt att skolan och dess lärare ska erbjuda en undervis-
ning där den muntliga presentationen har en given plats. För att eleverna ska få kunskap 
om den retoriska arbetsprocessen kan undervisande lärare använda sig av olika läroböcker 
som förmedlar denna kunskap. Enligt Niklas Ammert (2011:17) är just läroboken i många 
fall ”det huvudsakliga mötet med ett stoffområde eller ett ämne i skolan” som eleverna 
kommer i kontakt med. Läroboken är även det medel som i stor utsträckning används som 
arbetsredskap i lärarens vardag. Att läraren har tillgång till läroböcker som innehåller 
material som förmedlar innehållet i läroplanen är således grundläggande (a.a. s. 17). Men 
hur ska egentligen lärare veta vilka av alla tillgängliga läroböcker som förmedlar detta 
innehåll, där detta dessutom valts ut på ett omsorgsfullt sätt?  

Tidigare granskades samtliga läroböcker av ett statligt organ, men sedan år 1991 är det 
upp till varje enskild lärare att granska och välja de läroböcker som de själva anser stäm-
mer överens med rådande läroplan. Med detta i åtanke framhåller Ammert (2011:17) att 
det är viktigt att lärare får kunskap samt redskap för att själva kunna analysera läroböcker 
som finns tillgängliga.  

För mig som blivande gymnasielärare är det därför viktigt att både jag själv och andra 
blivande lärare uppmärksammar att de läroböcker vi använder granskas av oss lärare och 
inte längre av statliga organ. Om läroplanen kräver att elever exempelvis ska hålla olika 
muntliga framställningar så är både sättet detta sker på och vilket utrymme denna fram-
ställning får i läroböckerna viktigt att förhålla sig kritisk till. Läroböckernas centrala roll 
i skolan bör givetvis inte förminska lärarens roll i klassrummet, men eftersom läroböcker 
har en relativt dominerande ställning i undervisningen är lärarens förhållningssätt till lär-
oboken av väsentlig betydelse (Ammert 2011:26).  

                                                
1 YouGov är ett företag som arbetar med att analysera konsumenters beteende.  
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Mot denna bakgrund finner jag det intressant att undersöka hur läroböcker förmedlar kun-
skap om muntlig framställning och i synnerhet argumenterande tal. I denna undersökning 
kommer jag att undersöka tryckta läroböcker som riktar sig till kursen svenska 3 på gym-
nasiet. Valet av den kursen svenska 3 beror också på att de nationella provens ena delmo-
ment för svenska 3 gäller genomförande av ett muntligt argumenterande tal.  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur fem tryckta läroböcker för kursen svenska 
3 på gymnasiet behandlar ämnet muntlig framställning och argumenterande tal samt 
skapar en retorisk medvetenhet hos eleverna. Syftet är vidare att undersöka eventuella 
likheter och skillnader mellan de fem tryckta läroböckerna. Studien utgår från följande 
frågeställningar:  

• Vilket utrymme får muntlig framställning och argumenterande tal i de 
valda läroböckerna? 

• Vilka typer av uppgifter om muntlig framställning och argumenterande 
tal finns det i läroböckerna? 

• Hur beskriver läroböckerna det argumenterande talets övergripande 
struktur?  

• Hur skapar läroböckerna en retorisk medvetenhet hos eleverna? 

 
1.2 Begreppsförklaring  
I min undersökning förekommer två begrepp som jag har valt att förklara mer djupgående 
i detta avsnitt.  
 
Retorisk medvetenhet: Retorisk medvetenhet är ett begrepp som förekommer vid upp-
repade tillfällen i min undersökning. Med detta begrepp avser jag en förståelse av den 
retoriska arbetsprocessen och således en förståelse av det argumenterande talets struktur 
(se avsnitt 2.2).   
 
Metaspråk: Denna studies definition av begreppet metaspråk utgår ifrån Gibbons (2010) 
beskrivning av begreppet. Enligt Gibbons (2010:61) innebär metaspråk ”ett språk för att 
tala om språk”. I realiteten innebär detta att eleverna ”kan tala om språk för att utveckla 
sin egen språkanvändning” (a.a. s. 61). Genom att eleverna utvecklar ett metaspråk kan 
således elevens eget språk synliggöras. Med hjälp av ett metaspråk kan eleven, enligt 
Gibbons, uppmärksamma hur vissa delar av språket fungerar och ”hur man med hjälp av 
språket kan samtala om abstrakta termer på ett koncist sätt” (a.a. s. 105).   
 
1.3 Disposition  
I kapitel 2 presenteras bakgrunden till det som har legat till grund för mitt arbete. Jag 
presenterar olika resonemang kring muntlig framställning och dess betydelse i undervis-
ningen. Därefter beskrivs det argumenterande talets struktur och sedermera lärobokens 
plats och ställning i skolan och i samhället. Jag beskriver även hur lärare och elever an-
vänder läroboken i skolan. Kapitlet avslutas med en redogörelse av läroplanen för kursen 
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svenska 3 gällande muntlig framställning och argumenterande tal. I kapitel 3 presenteras 
den tidigare forskningen och olika undersökningar som är gjorda kopplat till denna stu-
dies ämne. I kapitel 4 presenteras jag valet av min undersöknings teoretiska utgångspunkt. 
I kapitel 5 beskrivs studiens metodiska utgångspunkt, vilket är den kvalitativa textana-
lysen. En metoddiskussion förekommer även i detta avsnitt. Därefter beskrivs mitt 
material där de undersökta tryckta läroböckerna presenteras i en tabell. Studiens tillväga-
gångssätt beskrivs också. I kapitel 6 presenteras resultatet av min undersökning. I kapitel 
7 diskuterar jag resultatet av min undersökning och kopplar mitt resultat till den tidigare 
forskningen. Detta kapitel innehåller även en kort sammanfattning. Slutligen kommer ka-
pitel 8 där jag kortfattat beskriver mina avslutande reflektioner.   
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2. Bakgrund 
I detta kapitel presenteras det som ligger till grund för min undersökning. Jag redovisar 
först muntlig framställning i skolan och det nationella provet, sedan det argumenterande 
talets struktur, lärobokens användning i skolan och slutligen relevanta delar ur läroplanen 
för svenska 3.  
 
2.1 Muntlig framställning i skolan och det nationella provet 
”Demokrati och kommunikation hör tätt samman” anser Cecilia Olsson Jers (2012:11) 
och menar således att den kommunikativa kompetensen går hand i hand med de demo-
kratiska värden som det svenska samhället vilar på. Att kunna göra sin röst hörd i offent-
liga sammanhang kan ses som en ”nyckelkompetens i konsten att vara människa i ett 
modernt nutida samhälle” (a.a. s. 11). Eftersom skolans uppdrag är att fostra demokratiska 
medborgare är det angeläget att skolan tränar sina elever i att våga och vilja göra sina 
röster hörda (Skolverket 2011:6).  

Att skolan ska fostra demokratiska medborgare står således klart, men skolan ska dess-
utom ge redskap till eleverna som utvecklar deras språkliga repertoar. Anne Palmér 
(2010a:10) förklarar att det är just elevernas språkutveckling som lärare fördjupar i klass-
rummets muntliga framställning. Enligt Palmér (a.a. s. 10) är den muntliga kommunikat-
ionen utgångspunkt i individens språkliga utveckling och således det första som lärs in 
som barn.  

Palmér (a.a. s. 11) förklarar att det ofta är inom samtalen i klassrummet som eleverna 
kommer till tals och därför är det viktigt att varje elev får erfarenhet av att bli lyssnad på 
och får förklara sina tankegångar och åsikter samt förhandla fram kompromisser. Genom 
att eleverna får kunskaper om detta skapas goda förutsättningar för att de utanför skolan 
ska kunna delta i de demokratiska processer som finns i samhället. Palmér (a.a. s. 11) 
menar därför att ”den muntliga kommunikationen är demokratins äldsta och främsta verk-
tyg”. 

För att understryka argumentationens centrala plats i svenskundervisningen testas ele-
vernas argumentationsförmåga i de nationella proven i årskurs 3 på gymnasiet (Olsson 
Jers 2012:124). Efter reformen Gymnasieskola 2011 har de nationella proven i svenska 
kommit att behandla fler delar av svenskämnet än tidigare (Palmér 2011:143). I den munt-
liga delen av det nationella kurs 3-provet testas numera elevens retoriska kunskaper i ett 
argumenterande förberett anförande. Anförandet ska genomsyras av en retorisk medve-
tenhet i det sätt som det utförs och byggs upp på. Lärarens bedömning av elevens muntliga 
framställning ska anknyta till retorisk teori gällande talets disposition och språk samt ele-
vens förmåga att övertyga via ethos, logos och pathos (se förklaring i avsnitt 2.2) (Palmér 
2011:153).    
 

2.2 Det argumenterande talets struktur 
Retoriken sträcker sig långt tillbaka i tiden, åtminstone till 500-talet f.Kr. och antikens 
Grekland. Från Aristoteles (384–322 f.Kr.) kommer den mest kända definitionen av be-
greppet retorik: retoriken är konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att 
övertyga (Sigrell 2010:17). Aristoteles största bidrag till retoriken var de tre medlen för 
att kunna övertyga en mottagare, nämligen ethos, logos och pathos. 
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Enligt Palmér (2008:82) innebär ethos att talaren försöker skapa förtroende hos åhörarna 
så att dessa blir välvilligt inställda och mottagliga för budskapet. Genom logos försöker 
talaren övertyga åhörarna genom förnuft, medan pathos innebär att talaren försöker över-
tyga åhörarna genom känsla och engagemang. Dessa tre samverkar inom retoriken och 
samtliga behövs för att ett muntligt anförande ska väcka intresse hos åhörarna.  

Samtidigt som ett argumenterande anförande ska innehålla ethos, logos och pathos har 
talaren en rad olika plikter gentemot åhörarna. Cicero (106–43 f.Kr.) som sammanställde 
dessa plikter menade att talaren ska behaga (delectare), undervisa (docere) och beröra 
(movere) åhörarna. Palmér (a.a. s. 82) förklarar dessa på följande vis:  

Vi kan se att förtroende (ethos) skapas genom att behaga åhörarna, att för-
nuftsmässig påverkan (logos) sker genom att talaren undervisar och att känsla 
eller pathos skapas när talaren lyckas beröra sina åhörare. 

Utifrån föregående citat blir det således tydligt att dessa plikter hänger samman med et-
hos, pathos och logos. För att kunna genomföra sitt argumenterande tal bör talaren förbe-
reda talet väl, något som antikens retoriker beskrev i den så kallade partesmodellen. 
Denna modell innehåller fem steg som en talare bör följa för att kunna utföra sitt tal fel-
fritt. Palmér (2008:83) förklarar att partesmodellens fem steg är följande:  

• Samla och bearbeta talets innehåll (inventio) 
• Disponera talet (dispositio) 
• Formulera talet (elocutio) 
• Förbereda framförandet (memoria) 
• Framföra talet (actio)  

Dessa fem steg brukar av moderna retoriker utökas med ytterligare två andra steg. Det 
första steget, vilket kan ses som ett förberedande steg, är där själva talsituationen analys-
eras (intellectio). Det andra steget, vilket kan ses som det avslutande steget, är emendatio 
vilket är reflektionssteget där talaren efter sitt tal kritiskt reflekterar över talsituationen 
för att förbättra nästkommande tal (Olsson Jers 2012:77).   

Olsson Jers (2012:29) förklarar att partesmodellen utifrån ett undervisningsperspektiv 
kan ses som ett pedagogiskt grepp ”där en talare har ett antal uppgifter att lösa innan 
själva den muntliga framställningen kan genomföras”. Då varje del innehåller en egen 
uppsättning teorier och begrepp blir den ett eget kunskapsområde.  

Gällande talets struktur i själva talsituationen förklarar Bo Renberg (2004:110) att 
”den klassiska retoriken fäster stor vikt vid talets disposition”. Renberg (a.a. s. 111) har 
därför sammanställt en dispositionsmall för ett argumenterande tal som presenteras i figur 
1.  
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Figur 1. Disposition av argumenterande tal (Renberg 2004:112) 
 

Utifrån figur 1 förklarar Renberg (a.a. s. 112) att inledningen i ett argumenterande tal 
syftar till att väcka intresse hos publiken vilket leder automatiskt till tesen. För att väcka 
publikens intresse kan talaren öppna talet med en intressant fråga eller en rolig episod. 
Talaren bör dock vara uppmärksam på att inte låta själva inledningen bli ett självändamål. 
Genom inledningen ska talaren göra publiken positiv inställd till det talaren har att säga. 
Att göra publiken intellektuellt och emotionellt förberedd för ämnet är också en viktig del 
av talets inledning. Detta kan ske genom att talaren fokuserar på ämnet och ger ett hel-
hetsperspektiv. Dock ska talaren akta sig för att inledningen blir för krånglig och utförlig.  

Efter inledningen kommer bakgrunden som precis som inledningen bör vara kort och 
koncis. Bakgrunden syftar enligt Renberg (a.a. s. 112) till att ge publiken en bakgrundbe-
skrivning till den kommande tesen. Denna bakgrundsbeskrivning kan vara probleminrik-
tad, kronologisk eller definierande. Probleminriktad innebär att ett problem eller en kris 
som tesen syftar till att lösa lyfts fram. Kronologisk innebär att talaren sammanfattar frå-
gans utveckling fram tills nu medan definierande innebär att talaren preciserar och av-
gränsar ämnesområdet (a.a. s. 113).  

Efter bakgrunden är det dags för talaren att presentera sin tes. Tesen är enligt Renberg 
(a.a. s. 113) det som är själva poängen med talet och på grund av detta bör tesen vara så 
tydlig som möjligt och framgå på ett tidigt stadium i talet. Renberg (a.a. s. 113) menar 
därför att talaren bör vara så tydlig som möjligt med att presentera tesen. En tydlig mar-
kering kan därför vara att talaren uttrycker meningar som ”Mot den bakgrunden anser jag 
att…” ”Därför är mitt förslag att…” ”Jag tycker alltså att…” (a.a. s. 113).  

Inledningen  
1. Gör publiken uppmärksam 

2. Gör åhörare intresserad och välvilligt inställda 
3. Gör att åhörarna förstår vad talet ska handla om och hur de ska lyssna 

 
Bakgrunden 

(problemet/krisen) 
 

Tesen  
(förslaget/uppmaningen) 

 
Argumentationen 

Argument 1 
(det näst bästa) + bevis 

Argument 2 
(det svagaste) + bevis 

Bemötande av motargument  
Argument 3  

(det starkaste) + bevis 
 

Avslutningen  
1. Upprepa din tes och sammanfatta kort dina argument  

2. Klargör hur publiken ska tänka och handla  
3. Sätt tydligt punkt 

 
 



 

 10 

När tesen har presenterats så är dags för argumentationen och publiken har troligtvis 
ganska höga krav på argumentationen. Enligt Renberg (a.a. s. 114) bör talaren inleda sitt 
tal med ett argument som är ganska tungt och förtroendegivande, den näst bästa argumen-
tationen bör således presenteras först. Det svagaste argumentet bör komma därefter då 
Renberg (a.a. s. 114) menar att publiken har svårt att komma ihåg det som sägs i mitten 
av talet. Efter det svaga argumentet bör talaren även talaren ta upp den tyngsta invänd-
ningen som publiken kan ha mot talarens tes. Då talaren själv tar upp motargumenten 
visar talaren att hen är medveten om eventuella invändningar mot tesen och tar bort udden 
av dessa tveksamheter. Efter detta bör talaren framföra sin starkaste argumentation, denna 
argumentation behöver inte vara det mest intellektuella utan snarare det mest känslomäss-
iga – alltså ett kraftfullt pathosargument enligt Renberg (a.a. s. 115).   

Efter argumentationen är det dags för talets avslutning och här bör talaren upprepa sin 
tes samt kort sammanfatta sina tre argument. Talaren bör förklara för sin publik vad hen 
vill att de ska tänka på eller hur de bör agera. Slutligen anser Renberg (a.a. s. 115) att 
talaren bör avsluta sitt tal så tydligt som möjligt.   
 
2.3 Lärobokens ställning i skolan och i samhället 
Enligt Ammert (2011:26) har forskning visat att läroboken har en central roll i skolan och 
att den dominerar undervisningen i ett flertal olika ämnen. Även om undervisningen i 
skolan sker utifrån olika elevgrupper och deras förkunskaper samt lärarens intresse och 
kunskaper så har undervisningen gemensamt att den oftast sker utifrån innehållet i en 
lärobok. Ammert menar att även om läraren hämtar material ur andra medier är ändå 
läroboken central. Detta är fallet även om läraren tar helt avstånd från läroboken eftersom 
läroboken då har genomgått en diskussion och ett beslut som leder till att läraren tar av-
stånd från den. Detta innebär att läroboken ändå är något som påverkar undervisningen.  

Enligt Ammert (2011:26–27) beror förtroendet och den stora användningen av läro-
böcker i Sverige på att Sverige som stat har genomgått en lugn samhällsutveckling utan 
större motsättningar och politisk-ideologisk splittring. Förtroende för läroböckerna kan 
således bero på att Sverige under en lång tid har varit ett demokratiskt land utan krig och 
oroligheter, vilket kan innebära att medborgarna har förtroende för de texter som produ-
ceras till skolan.     

Lärobokens utformande hör dock ihop med hur makten i Sverige ser ut. Klas-Göran 
Karlsson (2011:44) anser att läroboken ”är en maktens spegel” och med detta menar han 
att lärobokens innehåll styrs av ”maktägandes ideala självförståelse och vilja att behålla 
sin maktposition genom att socialisera och disciplinera elever och blivande medborgare” 
(a.a. s. 45). Detta sker samtidigt som läroboksförfattarnas produkt kan vara ett lydigt och 
effektivt redskap för statsmaktens ambitioner att prägla elevers identiteter och världsbild. 
Det går således en rak linje mellan läroboken och det statsmakten har klarlagt i skolans 
läroplaner (a.a. s. 45). 

Lärobokens dominerande plats i undervisningen bör också ses utifrån elevernas per-
spektiv. Under många år kommer de i kontakt med läroböcker vilkas innehåll kontinuer-
ligt, systematiskt och långvarigt lärs in utan att eleverna besitter kunskap att kritiskt kunna 
analysera det (a.a. s. 45). Detta är problematiskt då elever sätter tilltro till de läroböcker 
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som ges till dem utan att vara medvetna om att dessa böcker kan innehålla stereotypiska 
fördomar. 

Det bör även nämnas att läroboken omges av en rad olika intressenter till skillnad från 
andra böcker. Intressenterna kommer dels från producentledet där författare och förlag är 
representerade, dels från konsumentledet där elever, föräldrar och andra läsare befinner 
sig (a.a. s. 45). Det finns också ett förmedlarled där lärare och läroböcker placeras enligt 
Karlsson (2011:46).  

Om läroböcker har en stark ställning i undervisningen så bör vad som är det huvud-
sakliga syftet till att lärare väljer läroböcker diskuteras – vad är lärobokens funktion? 
Enligt Englund (2011:279) finns det många olika perspektiv på detta. Ett synsätt är ex-
empelvis att se på läroböcker som kulturskapande och meningsskapande, medan ett annat 
är att se på läroboken som en del av en interaktion med omvärlden. Englund (2006:26) 
har fem punkter som sammanfattar lärobokens funktion i skolan:  

• Läroboken har en kunskapsgaranterande-auktoriserande roll. 
• Läroboken har en gemensamhetsskapande-sammanhållande roll, både 

tankemässigt, ideologiskt och praktiskt. 
• Läroboken underlättar – genom kombinationen av de två förstnämnda 

funktionerna – utvärderingen av eleverna och deras kunskaper för lärarna.  
• Läroboken underlättar i övrigt arbetet och livet först och främst för lä-

rarna, men också för eleverna.  
• Läroboken har slutligen en disciplinerande roll. 

Englund (2011:279) framhåller att synen på läroböcker har med synen på kunskap att 
göra och genom läroboken kan elever möta andra erfarenheter och synsätt.  
 
2.4 Lärobokens användning i skolan 
Enligt Englund (2011:283) arbetar lärare på olika sätt med sina läroböcker. Englund (a.a. 
s. 283) förklarar att samma lärobok kan användas på olika sätt beroende på vilken typ av 
undervisning som läraren i fråga realiserar. Enligt Englund (a.a. s. 283) dominerar under-
visningen där läroboken ”används som källa för det mesta av inlärningen”, i vissa fall 
används läroboken främst som ett arbetsverktyg för uppgifter och övningar och i vissa 
fall används den endast som referens och tolkningsunderlag. Det finns också forskning 
som pekar på att lärare själva föredrar läroböcker som innehåller komprimerat faktastoff, 
eftersom de själva får då mer spelrum i sin egen undervisning (a.a. s. 284). Läroboken 
blir då snarare elevernas ordlista medan läraren är den som förmedlar undervisningsmå-
len. 

I en kandidatuppsats (Holmgren, Johansson & Björklund 2006) visas det att obehöriga 
lärare tenderar att använda läroboken mer än behöriga lärare. Dock visar undersökningen 
att många lärare i stor utsträckning använder läroboken i sin undervisning (a.a. s. 21–22). 
Undersökningen visar även att flera av de tillfrågade lärarna använder läroboken som 
hjälpmedel i elevers självstudier. Den visar också att obehöriga lärare och behöriga lärare 
som undervisat mellan tre och tio år i stor utsträckning använder läroboken som stöd i 
planeringen av undervisningen, medan mer erfarna lärare använder läroboken i mindre 
utsträckning (a.a. s. 28). 
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Elever i den svenska skolan har rätt till inflytande vilket innebär att de ska få möjlighet 
att påverka följande: 

 
• vilket läromedel som ska användas, 
• i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras, 
• vilka arbetsformer man ska använda, och 
• på vilket sätt en uppgift ska redovisas. (Skolverket 2015) 

 
Utifrån detta blir det tydligt att eleverna i den svenska skolan ska ha inflytande i väsent-
liga delar av sin utbildning. Englund (1999:343) menar att elever har inflytande på ar-
betssättet snarare än på undervisningens innehåll. Anledningen till detta är enligt Englund 
”läroboken, dess funktioner och starka ställning” i undervisningen (Englund 1999:343). 
Men hur uppfattar eleverna läroboken? Enligt Englund (2011:287) visar forskning gjord 
på 1990-talet att över 60 procent av de tillfrågade eleverna uppfattade sin lärobok som 
tråkig och ointressant, medan 30 procent upplevde läroboken som intressant. Elever tycks 
snarare tycka att undervisningen blir mer intressant och utvecklande om läraren inte håller 
sig allt för nära lärobokstexten utan ”går utanför texten, är engagerad och levandegör” 
(a.a. s. 287). 
 
2.5 Svenska 3 
Enligt Skolverket (2011:161) och läroplanen Läroplan, examensmål och gymnasiege-
mensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Lgy11) är kärnan i svenskämnet språk och 
litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kun-
skapsutveckling och genom skönlitteratur och andra texttyper kan människan lära känna 
sin ”omvärld, sina medmänniskor och sig själv” (a.a. s. 161). Kopplat till muntlig fram-
ställning syftar svenskämnet även till att ge elever 

• Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikations-
situationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och 
diskussioner.  

• Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga 
framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang. 

• Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat 
och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställ-
ning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i 
övrigt (a.a. s. 161). 

Att eleverna ska få undervisning i den muntliga framställningen och möjlighet att värdera 
andra muntliga framställningar samt tillfälle att bearbeta sin egen muntliga framställning 
står således klart. Det centrala innehållet för kursen svenska 3 framhåller att undervis-
ningen ska behandla 

Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetspro-
cessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. An-
vändning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställ-
ning (a.a. s. 176). 
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Kursen svenska 3 på gymnasiet ska således innehålla en undervisning där den fördjupade 
retoriska arbetsprocessen finns som stöd i planeringen och utförandet av en muntlig fram-
ställning. Även presentationstekniska hjälpmedel ska finnas tillgängliga. Olsson Jers 
(2012:63) förklarar också att färdigheten muntlig framställning bör vara kopplad till ett 
innehåll som är betydelsefullt för eleven. Den muntliga framställningen som beskrivs i 
styrdokumenten är inget som ska ske spontant med ett vardagligt språk från talaren. Tvär-
tom ska det vara ett moment där elever genom ett genomtänkt språkbruk får framföra en 
åsikt eller presentera något inför en grupp som lyssnar. Varje muntlig framställning bör 
således ses som kontextbunden och situationell (a.a. s. 63). Då den muntliga framställ-
ningen ska ske inför en grupp som lyssnar kan inte den som talar vara individorienterad 
och enbart utgå från sig själv, utan snarare bör talaren ha i åtanke vilka som lyssnar och 
således vara medveten om mottagarperspektivet. Enligt Olsson Jers (a.a. s. 63) kräver 
detta att eleven behärskar ett metaspråk vilket den retoriska arbetsprocessen erbjuder.  
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3. Tidigare forskning 
I detta kapitel redovisar jag tidigare forskning kring läroböcker och ämnet muntlig fram-
ställning och argumenterande tal.  

Svensk forskning som är direkt kopplad till lärobokens innehåll gällande muntlig fram-
ställning och argumenterande tal förekommer enligt min bedömning i liten utsträckning, 
dock finns det norsk forskning om ämnet som presenteras här. Jag redovisar även en 
undersökning av bedömning av ett muntligt delprov i gymnasieskolans nationella kurs-
prov. Svensk forskning kring läroböckernas roll i undervisningen och om läroböckernas 
innehåll redogör jag också för. Inom detta ämne har jag valt att presentera en undersök-
ning som är inriktad på läroböckernas upplägg och innehåll. Avslutningsvis presenteras 
en rapport som är inriktad på läroböckernas roll i undervisningen.  
 
3.1 Muntlig framställning och argumenterande tal 
Kristine Lunåshaug Marthinsen (2015:2) har i sin forskning undersökt fyra läroböcker 
avsedda för kursen norska för studieförberedande program. Lunåshaug Marthinsen (a.a. 
s. 2) har valt att fokusera på huruvida ämnestexterna och uppgifterna i läroböckerna kan 
fungera som hjälpmedel för läraren i undervisningen om muntlig färdighet. För att kunna 
genomföra sin analys har Lunåshaug Marthinsen (a.a. s. 2) ställt följande forskningsfrå-
gor:  

1. Hur framhävs de olika muntliga färdigheterna i läroböckerna? 
2. I vilken utsträckning betonas färdighetsutbildning jämfört med utvecklingen av 

metakunskap? 

Metoden som Lunåshaug Marthinsen (a.a. s. 2) använder i sin forskning är kvalitativ tex-
tanalys där denna baseras på teoretiskt förankrade klassificeringar gällande muntlig fär-
dighet samt en kvalitativ uppgiftsanalys som baseras på samma klassificeringar. Lunås-
haug Marthinsen (a.a. s. 2) menar att detta metodval ger henne, genom analysen, insikt i 
vilka muntliga färdigheter som prioriteras i läroböckerna och om läroböckerna fokuserar 
på färdighetsutbildning eller metakunskap. De fyra läroböckerna som analyserades var 
Grip teksten, Panorama, Moment och Intertekst. Samtliga läroböcker var nya utgåvor, 
anpassade efter läroplanen för norska år 2013 (a.a. s. 20). Lunåshaug Marthinsen (a.a. s. 
35) gick igenom samtliga läroböcker och utgick från följande tre frågeställningar för att 
kunna samla in information från läroböckerna:  

1. Hur delar man upp och framställer muntliga färdigheter i läroboken? 
2. Hur betonas de olika muntliga färdigheterna i läroboken? 
3. Är fokus i texterna på metakunskap eller färdighetsinstruktioner? 

Resultatet av undersökningen visade enligt Lunåshaug Marthinsen (a.a. s. 73) att en av 
de största skillnaderna i läroböckerna var vilket utrymme som tilldelades muntlig färdig-
het. I läroböckerna Grip teksten och Intertekst tilldelades muntlig färdighet egna kapitel 
medan i Panorama och Moment behandlades ämnet tematiskt i olika kapitel. Lunåshaug 
Marthinsen (a.a. s. 74) anser att när muntlig färdighet behandlas i egna kapitel så bidrar 
det till att öka elevernas medvetenhet om ämnet. Detta bidrar även till att muntlig färdig-
het blir en mer synlig del av norskämnet. Dock poängterar Lunåshaug Marthinsen (a.a. s. 
74) att placera muntlig färdighet i större övergripande sammanhang också kan bidra till 
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att eleverna ökar sin förståelse av olika muntliga genrer. Detta kan leda till att eleverna 
ser likheter mellan skriftliga och muntliga genrer och på så sätt kan dra fördel av detta.     

Resultatet av Lunåshaug Marthinsen undersökning visar även att de kategorier av upp-
gifter som förekommer mest i läroböckerna är diskutera, presentera och berätta medan 
de uppgifter som förekommer minst är av karaktären lyssna (a.a. s. 75). Det framgick 
också att läroböckerna i stor utsträckning fokuserar på kompetenser snarare än metakun-
skap (a.a. s. 76). I samtliga läroböcker förekom det även exempeluppgifter, checklistor, 
tips och goda råd för att på ett lämpligt sätt tillämpa muntliga färdigheter.  

Retoriken presenteras i läroböckerna som ett hjälpmedel i den muntliga genren där det 
passar att använda detta i exempelvis presentationer och diskussioner. Vidare förklarar 
Lunåshaug Marthinsen (a.a. s. 76) att de retoriska begrepp som eleverna lär sig genom 
läroböckerna i huvudsak är de fem delarna i den retoriska arbetsprocessen. Genom dessa 
två exempel anser Lunåshaug Marthinsen (a.a. s. 76) att eleverna kan utveckla ett språk 
som de kan få användning av när muntlig färdighet diskuteras. Att vissa av läroböckerna 
sätter stort fokus på att eleverna själva ska ingå i bedömningsarbetet resulterar i att ele-
verna blir tvungna att sätta ord på olika muntliga genrer och färdigheter. Lunåshaug Mart-
hinsen (a.a. s. 76) menar att dessa exempel är godtagbara bidragsgivare när målet är att 
utveckla elevernas metakunskap om muntlig färdighet. Dock är dessa exempel de enda 
som visar på att läroböckerna fokuserar på metakunskap.  

I sin konklusion förklarar Lunåshaug Marthinsen (a.a. s. 80) att de fyra läroböckerna 
som undersöktes gav en stor potential för utveckling av muntliga färdigheter inom utbild-
ningen och således tog vara på läroplanens riktlinjer – vad elever ska kunna om muntlig 
färdighet. Även om läroböckerna i huvudsak fokuserar på färdighetsinstruktioner så finns 
det vissa passager i läroböckerna där metakunskap om muntlig färdighet finns, exempel-
vis när den retoriska arbetsprocessen och dess arbetsverktyg nämns och beskrivs.  

Bedömning av muntlig framställning har Anne Palmér undersökt i en rapport från år 
2010 gällande gymnasieskolans nationella prov för kursen svenska B. Rapporten avser 
således inte läroplanen Lgy11 utan föregående läroplan Läroplan för de frivilliga skol-
formerna (Lpf 94). Enligt Palmér (2010b:7) var syftet med rapporten att utvärdera de 
förändringar som det muntliga nationella provet hade genomgått.  

Enligt Palmér (a.a. s. 6) prövas elevers kunskaper i läsning, skrift och tal i de nationella 
proven för kursen svenska B. När provet i sin helhet blev obligatoriskt år 2000 bestod 
provet av två skriftliga uppgifter (A och B) och en muntlig uppgift (C) (a.a. s. 6). Under 
år 2007 förändrades dock kursprovet och A-uppgiften sammanfördes med C-uppgiften. 
Anledningen till denna förändring var dels att minska lärarnas och elevernas tid, dels att 
öka elevernas muntliga kompetens. Denna förändring bidrog till att den muntliga uppgif-
ten kom att bli mer styrd och mer krävande då ”ett skriftligt moment fogas till det munt-
liga” (a.a. s. 7).  

Materialinsamlingen till undersökningen skedde genom klassrumsundersökningar 
som genomfördes under en månads tid höstterminen 2008 när det muntliga provet ge-
nomfördes på fyra olika skolor. Palmér (a.a. s. 10) arrangerade det muntliga provtillfället 
så att tre bedömare fanns på plats istället för en närvarande lärare.  

Resultatet av Palmérs undersökning visade att den nya varianten av det muntliga nat-
ionella provet fungerade bra (a.a. s. 52). I och med förändringen kom betygssättningen 
att bli mer samstämmig och lärarna var positiva till provets nya utformning. De lärare 
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som var kritiska till den nya utformningen av det muntliga nationella provet ansåg att de 
elever som var svagpresterande riskerade att prestera sämre då provet var alltför uppstra-
mat och skriftspråksbaserat (a.a. s. 52). De svagpresterande eleverna hade således lättare 
att prestera under de tidigare muntliga nationella proven. 
 
3.2 Läroboken i skolan 
Katrin Lilja Waltå har studerat läroböcker inom svenska för yrkesförberedande gymna-
sieprogram. Lilja Waltås (2011:14) studie hade som syfte att studera läroböcker utifrån 
ett svenskämnesdidaktiskt perspektiv och att försöka finna vilka ”förutsättningar för me-
ningsskapande som läroböckerna erbjuder sina läsare” (a.a. s. 14). Undersökningen gjor-
des på läroböcker i Blickpunktserien som innehåller exempelvis skönlitteratur, sakprosa 
och uppgifter till alla texter i läroböckerna. Genom att tolka detta material ville Lilja 
Waltå undersöka ”varför läroböckerna har ett visst innehåll och upplägg” (a.a. s. 14).  

Vidare poängterar hon att det finns en viss problematik med läroboksgranskningar ef-
tersom det är en tidskrävande process att granska en lärobok och att den tiden sällan finns 
i den faktiska skolsituationen. Ytterligare problem är att lärare oftast inte har tillräckliga 
kunskaper kring att granska och bedöma läroböckernas kvalité. Lilja Waltå (a.a. s. 15) 
påpekar att eftersom staten inte längre granskar den kommersiella läroboksproduktionen 
är det viktigt att ”närma sig läroböcker med en kritisk blick”. Hon menar att läroböcker 
ofta utger sig för att dels innehålla en korrekt tolkning av kursplanen, dels vara välorga-
niserade där beskrivningen av själva läroboken kan inge en trygghet hos lärare och elever.  

Genom sin forskning, vars metod är kvalitativ och textanalytisk, har Lilja Waltå kom-
mit fram till att de undersökta läroböckerna förmedlar en ”kunskapssyn som utgår från 
att kunskap är något i förväg bestämt” (a.a. s. 134). Hon menar att läroböckerna signalerar 
kunskap som något fastlagt när dessa exempelvis utger sig för att vara heltäckande eller 
motsvara innehållet i flera kurser. Lilja Waltå (a.a. s. 134) tolkar läroböckernas kunskaps-
syn som något som hänger samman med ”det svenskämne som läromedlet konstruerar, 
ett ämne som betonar träning av isolerade språkliga färdigheter och som skiljer på språk 
och litteratur”.  

Angående uppgifter påpekar Lilja Waltå (a.a. s. 136) att många av uppgifterna i de 
undersökta läroböckerna går att lösa utan att gå tillbaka till lärobokens innehåll. Eftersom 
Lilja Waltå undersöker läroböcker som riktar sig till yrkesprogrammen förekommer det 
även en hel del uppgifter som är yrkesrelaterade, och det bidrar återigen till att dessa 
uppgifter går att lösa utan bokens hjälp. De undersökta läroböckernas uppgifter inbjuder 
inte heller eleverna till ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt.  

Forskningen visade även att de olika läroböckerna, som riktade sig till yrkesprogram, 
ställde olika krav på eleverna utifrån vilket program de studerade på (a.a. s 138). Exem-
pelvis visade undersökningen att de elever som studerade på fordonsprogrammet endast 
förväntades producera text som innefattade enkla berättande texter och listor, medan 
högre krav ställdes på dem som studerade på elprogrammet. Elprogrammets elever för-
väntades nämligen skriva mer utvecklade och avancerade texter så som krönikor, veten-
skapliga artiklar och tal. De läroböcker som vänder sig till de andra yrkesprogrammen 
förefaller enligt undersökningen anta att eleverna inte har något intresse av litteratur och 
de ”antas utföra arbeten som har mycket lite med ämnet svenska att göra” (a.a. s. 138).  



 

 17 

Lilja Waltå (a.a. s. 139) ställer sig kritisk till innehållet i de undersökta läroböckerna och 
menar att dessa ställer allt för låga krav på att skriva och bearbeta texter. Vidare förefaller 
det, enligt Lilja Waltå (a.a. s. 139), som om elever inte förväntas vilja eller kunna närma 
sig olika texter och litteratur ”utifrån olika perspektiv och utifrån ett kritiskt förhållnings-
sätt för att utveckla sina tankar och sitt muntliga och skriftliga språk”. Även detta är pro-
blematiskt anser Lilja Waltå (a.a. s. 139) eftersom de tidigare nämnda aspekterna är vik-
tiga kunskaper i ett demokratiskt samhälle.   

Eftersom läroböckerna har dessa brister menar Lilja Waltå (a.a. s. 139) att de elever 
som studerar vid dessa program och kommer i kontakt med dessa läroböcker har sämre 
chans att med lärobokens hjälp klara högre studier. Faktum är nämligen att undersök-
ningar har gjorts som visar att elever som har studerat vid yrkesförberedande program 
själva upplever det som om de har mindre och otillräckliga förkunskaper i svenska när de 
senare studerar vid högskola och universitet (a.a. s. 139). Lilja Waltås (a.a. s. 140) under-
sökning visar även att de läroböcker för ämnet svenska som riktar sig specifikt till yrkes-
programmen ”implicerar låga förväntningar på elevers kunskaper, färdigheter och för-
måga att utvecklas genom och inom ämnet svenska”.  

Hur läromedel används i undervisningen har Skolverket under år 2006 undersökt i en 
rapport. Enligt Skolverket (2006:9) var syftet med undersökningen att ”studera lärome-
dels roll och funktion i ett urval ämnen i grundskolan”. I undersökningen används be-
greppet läromedel som ett allomfattande begrepp. Begreppet läromedel syftar enligt Skol-
verket (a.a. s. 14) på sådant som används av lärare och elever för att eleverna ska kunna 
nå formulerade mål. Inom begreppet läromedel ingår således läroböcker men även 
material från internet, konstverk, filmer och dataprogram etc.    

Skolverkets undersökning genomfördes genom en nationell enkätundersökning som 
riktade sig till lärare som undervisade i ämnena engelska, bild och samhällskunskap i 
årskurs 5 eller 9. Intervjuer genomfördes också med lärare som undervisade i dessa ämnen 
i årskurserna 3, 5 eller 9.  

Resultatet av undersökningen om användningen av läromedel i de olika ämnena visade 
på ett varierat bruk av läromedel. Engelskan var det ämne som mest frekvent använde sig 
av just läroböcker med komplement från annat material. Inom bildämnet var använd-
ningen av läroböcker nästintill obefintlig då annat material skapat av undervisande lärare 
istället användes. I samhällskunskapen användes läroböcker till viss del, men komplette-
rades till stor del med annat material. Många av de tillfrågade lärarna som undervisade i 
samhällskunskap ansåg att problemet med läroböckerna var informationstätheten där lär-
oboksförfattarna strävar efter att få in så mycket information som möjligt. Detta bidrog 
enligt lärarna till att texten i böckerna blev allt för koncentrerad såväl innehållsmässigt 
som språkligt, vilket bidrog till att många elever fann läroböckernas texter svårbegripliga 
(a.a. 136).   

Enligt Skolverkets rapport (a.a. s. 10) har läromedel en styrande effekt på undervis-
ningen. Majoriteten av lärarna som undervisar i engelska och hälften av lärarna som un-
dervisar i samhällskunskap håller med helt eller delvis vid påståendet att ”läroböcker ofta 
styr deras undervisning för mycket” (a.a. s. 10). De tillfrågade lärarna är dock eniga om 
att det är viktigt att lärare använder sig av flera olika typer av läromedel i sin undervisning, 
då det bidrar till mer variation och till att eleverna får mer grundläggande faktakunskaper 
som är aktuella och mer fördjupade.  



 

 18 

Skolverkets (a.a. s. 61) undersökning visade också att lärarna i stor utsträckning ansåg 
att lärarens ”egna kompetens samt pedagogiska grundsyn, elevernas olika behov och för-
utsättningar samt skolans ekonomiska resurser” är viktiga faktorer i valet av läromedel. 
Majoriteten av de tillfrågade lärarna ansåg även att de, om det inte kostade för mycket, 
själva kunde påverka vilka läromedel som de använder i sin undervisning (a.a. s. 61). 
Dock visade resultatet av undersökningen att grundskolans läroplan, kursplaner och be-
tygskriterier hade en betydande inverkan på valet av läromedel (a.a. s. 10).  

Angående utbudet av läromedel visade undersökningen att flertalet lärare var miss-
nöjda och störst missnöje fanns hos de lärare som undervisade i bild i årskurs 9. Dock 
visade resultatet av enkätsvaren att de lärare som arbetat mer än tio år i skolan ansåg att 
de läromedel som användes är av bättre kvalité än tidigare. Även lärarnas användning av 
läromedel hade förändrats ju längre lärarna hade arbetat och skaffat sig mer erfarenhet av 
att undervisa olika elevgrupper (a.a. s. 136).  

Enligt Skolverket (a.a. s. 137) visar resultatet av undersökningen att de tillfrågade lä-
rarna var ”samstämmiga i sina krav på vilka egenskaper ett bra läromedel bör ha”. Det 
viktigaste visade sig vara att läromedel dels bör skapa ett intresse hos eleverna, dels bör 
underlätta inlärningen för elever med olika behov och förutsättningar.  

Även om de tre undersökta ämnena bild, engelska och samhällskunskap använde läro-
medel på olika sätt och i olika stor utsträckning så visade resultatet av undersökningen att 
det de tre ämnena hade gemensamt var att eleverna mycket sällan var delaktiga i att pla-
nera undervisningen eller i valet av läromedel. Läroplanens mål om elevinflytande upp-
fylls således inte (a.a. s. 137).   
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4. Teoretisk utgångspunkt 
Min undersökning av de fem läroböckerna utgår inte från en specifik teori utan den teo-
retiska utgångspunkten för undersökningen utgörs av de referensramar som tidigare 
forskning om läromedel bidrar med. Den tidigare forskningen fungerar således i denna 
undersökning som en förförståelse för själva undersökningen. Att jag har valt denna ut-
gångspunkt beror dels på de forskningsfrågor som ställs, dels på undersökningens syfte. 
För att fördjupa denna förförståelse kommer jag i detta kapitel att redogöra för de olika 
forskningsperspektiv som läroboksforskare kan ha. Ammert (2011:28) förklarar att forsk-
ning om läroböcker normalt sett utgår ifrån tre perspektiv: ett processuellt perspektiv, ett 
strukturellt perspektiv och ett funktionellt perspektiv.  

Det processuella perspektivet syftar till att läroboken kan studeras som en del i en 
process som är ”sprungen ur den samhälleliga kontexten, från läroboksförfattare till färdig 
produkt” (a.a. s. 29). Utifrån detta kan läroboken också ses som en ”fortsatt process från 
färdig produkt, via förmedling till mottagare” (a.a. s. 29). Vidare kan läroboken betraktas 
som ”en konsumerad produkt i det samhälle som eleven skapar, bidrar till och lever i” 
(a.a. s. 29). Denna kedja undersöktes i tidigare forskning av läroboksforskare och det 
rörde sig således om att undersöka läroboken som resultat av de omständigheter som ex-
isterade då den producerades. Den tidigare forskningen om läroböcker och deras verkan 
kom därmed att kretsa kring hur statsmakten, läroplaner och författare som enskilda per-
soner satte avtryck i läroböckerna. Processuellt perspektiv syftar således till att undersöka 
den struktur som läroboken tillkommit inom (a.a. s. 29).  

Då min undersökning syftar till att undersöka hur muntlig framställning och argumen-
terande tal beskrivs i läroböckerna och vilka typer av övningar som förekommer utgår 
den således inte från ett processuellt perspektiv. Dock anser jag att det är viktigt att kort-
fattat förklara detta perspektiv då det skapar en förförståelse om vilka olika perspektiv 
som läroboksforskningen kan ta.  

Ammert (a.a. s. 29) förklarar vidare att en stor del av den moderna läroboksforskningen 
undersöker och analyserar läroboken ur ett strukturellt perspektiv. Detta perspektiv inne-
bär att forskningen kretsar kring att undersöka och belysa det som ”påverkar lärobokens 
tillkomst och utformning i ett tänkt fryst ögonblick; i en struktur eller ett fast ögonblick” 
(a.a. s. 29). Det har sin grund i att det runt läroboken finns vissa strukturella förutsätt-
ningar som exempelvis det politiska klimatet, styrdokument och marknadskrav. Dock un-
dersöks inte bara innehållet utifrån ovanstående förutsättningar utan även formen på lär-
oboken. 

Utifrån ett strukturellt perspektiv har det exempelvis gjorts kvantitativa studier som 
visar att bilderna i läroböckerna blir fler, sidutrymmet minskar och att meningarna blir 
kortare (a.a. s. 32). Analyser av läroböcker har även gjorts utifrån olika didaktiska äm-
nesområden. Här visade en undersökning att dispositionen i flera läroböcker var oklar i 
flera avseenden (a.a. s. 33). Min undersökning syftar till att bland annat undersöka struk-
turer i läroböcker gällande utrymme och disposition vilket innebär att den har vissa drag 
av det strukturella perspektivet.  
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Det sista perspektivet, det funktionella, syftar enligt Ammert (a.a. s. 33) till att under-
söka det läroboken förmedlar. Fokus riktas här dels på vad läroboken förmedlar, utveckl-
ingen av vissa kunskaper hos eleverna dels på dess relation till läsaren. Lärobokens funkt-
ion kan exempelvis vara att stimulera eller att lära eleverna vissa färdigheter.  

Ammert (a.a. s. 34) förklarar att lärobokens funktioner kan undersökas på tre olika sätt, 
där det första handlar om hur läroboken väljs och används av lärare och elever. Den andra 
funktionen handlar om att undersöka hur läroboken förmedlar olika perspektiv till ele-
verna och lärobokens innehåll (a.a. s. 35). Den tredje funktionen syftar till att undersöka 
vilket mottagande läroboken får och hur eleverna uppfattar lärobokens innehåll och per-
spektiv (a.a. s. 37). Min undersökning inbegriper inte elevernas uppfattning om de under-
sökta läroböckerna, även om det hade varit en intressant aspekt. Inte heller undersöks hur 
läroboken används och väljs av lärare eller elever, även om detta också hade varit intres-
sant. Dock undersöks den andra funktionen, då de valda läroböckernas innehåll och den 
kunskap de förmedlar undersöks. Således utgår min undersökning från en kombination 
av ett strukturellt perspektiv och ett funktionellt perspektiv.  
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5. Metod och material 
I detta kapitel redogör jag för min metodiska utgångspunkt och presenterar en metoddis-
kussion. Kapitlet fortsätter med att jag redovisar mitt material och dess urval för att av-
slutas med en beskrivning av mitt tillvägagångssätt. 
 
5.1 Metod  
Undersökningen av de fem tryckta läroböckerna sker utifrån metoden kvalitativ textana-
lys. Det bör dock påpekas att en liten del av min undersökning har vissa kvantitativa 
inslag, då jag i vissa delar i min undersökning exempelvis har valt att räkna ord i de fem 
tryckta läroböckerna. Men den kvalitativa textanalysen är en lämplig metodansats när 
texter ska undersökas på djupet (Widén 2016:176). Den kvalitativa textanalysen har sitt 
ursprung i hermeneutiken där det huvudsakliga syftet är att läsa, förstå och skapa mening 
ur olika texter. Detta görs med fokus på antingen textförfattarens avsikt med det skrivna 
eller hur olika läsare tolkar en och samma text (a.a. s. 178).  

Enligt Esaiasson m.fl. (2012:210) innebär den kvalitativa textanalysen att forskare tar 
ut väsentliga delar ur en texts innehåll genom ”noggrann läsning av textens delar, helhet 
och den kontext vari den ingår”. Skälet till att forskare använder sig av denna forsknings-
metod är att den lämpar sig till att finna centrala delar och se helheten i en text för att 
därefter kunna fånga in och analysera de delar som anses vara viktiga. Eftersom textana-
lysen kräver intensiv läsning av forskaren kan dessutom det som ligger dolt i texten 
komma fram då texten studeras nära och på djupet. 

Esaiasson m.fl. (a.a. s. 210) hänvisar till filosofen Mats Furberg och hans beskrivning 
av det centrala inom metodens tillvägagångssätt där forskaren aktivt läser texten och sam-
tidigt ställer frågor till den. Dessa frågor ställs för att ”se efter om texten, eller man själv, 
kan besvara dessa” (a.a. s. 210). Frågorna som forskaren ställer till texten handlar oftast 
om exempelvis textens poäng, huruvida textens poäng stöds av det som sägs eller inte, de 
argument som finns i texten eller vilka antaganden som slutsatsen vilar på (a.a. s. 210).  

Enligt Esaiasson m.fl. (a.a. s. 211) finns det inom den kvalitativa textanalysen två hu-
vudtyper kopplade till de textanalytiska frågeställningarna. Den ena behandlar forskares 
systematisering av innehållet i texten och den andra handlar om att kritiskt granska tex-
tens innehåll.  

Den systematiserande undersökningen utgörs enligt Esaiasson m.fl. (a.a. s. 211) av 
varianter på beskrivande analyser, och den innehåller tre olika typer av undersökningar: 
klargöra tankestrukturen, ordna logiskt och klassificera. Den första typen syftar till att 
”lyfta fram och begripliggöra det väsentliga innehållet i de aktuella texterna” medan den 
andra typen syftar till att ”formalisera tankeinnehållet i lätt överblickbara kategorier” (a.a. 
s. 211). Den tredje typen syftar till att ”placera tankeinnehållet under en lämplig samman-
fattande rubrik” (a.a. s. 211).  

Enligt Widén (2016:178) finns det inom den kvalitativa textanalysen även tre analy-
tiska dimensioner. Genom den första dimensionen analyseras den innebörd som författa-
ren till en text har tillskrivit den, genom att ställa vissa frågor som berör författarens 
bakomliggande syfte med texten (a.a. s. 178).  
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Inom den andra dimensionen riktas fokus på en texts form och innehåll där analysen 
fokuserar på textens språkliga och innehållsliga innebörd. Exempelvis kan det vara in-
tressant att studera och analysera språkliga genrer eller en texts innehåll. Enligt Widén är 
det även inom den andra dimensionen som frånvaron av vissa begrepp och beskrivningar 
kan analyseras (a.a. s. 178–179). Den andra dimensionen fokuserar därmed på de mer 
textmässiga kvaliteterna och tolkningsdimensionerna (a.a. s. 184).   

Inom den tredje dimensionen är själva fokus att analysera och tolka vilka ”innebörder 
som texten får i relation till ett sammanhang utanför själva texten” (a.a. s. 178). Exem-
pelvis kan olika texter undersökas och analyseras för att skapa förståelse av någon del av 
det ”omgivande samhället, dess kulturella värderingar, historia eller liknande” (a.a. s. 
180).  

För att genomföra en kvalitativ textanalys anser Widén (a.a. s. 180) att en forskare bör 
vara medveten om vilken av dimensionerna som står i forskningens förgrund. Då min 
undersökning syftar till att undersöka tryckta läroböckers innehåll gällande muntlig fram-
ställning och argumenterande tal har jag förutom valet att göra en systematiserande under-
sökning även utgått ifrån Widéns (2016) beskrivning av den andra dimensionen som me-
tod.  

I min undersökning är således den kvalitativa textanalysen den metod som används då 
jag undersöker och granskar mitt material. För att kunna besvara mina frågeställningar 
har jag därför valt att använda mig av samtliga typer av systematiserande undersökningar 
då analysen görs. Detta innebär att jag klargör tankestrukturen genom att lyfta fram det 
väsentliga i läroböckerna som är kopplat till muntlig framställning och argumenterande 
tal. Inför analysdelen har jag utifrån det föregående lyft fram det väsentliga i läroböckerna 
som går att koppla till ämnet, presenterat och ordnat detta innehåll logiskt, för att därefter 
klassificera materialet inom rimliga rubriker. Dessa rubriker är kopplade till mina fråge-
ställningar och rubrikerna är Utrymme och disposition, Uppgifter i läroböckerna, Beskriv-
ning av det argumenterande talets struktur och Retorisk medvetenhet. Detta innebär också 
att jag har gjort ett urval i läroböckerna, detta urval har varit att endast undersöka de 
avsnitt i läroböckerna som varit avsedda för muntlig framställning och argumenterande 
tal. Den retoriska arbetsprocessen kan såldes ha nämnts i flera ställen i läroböckerna, ex-
empelvis när läroböckerna har presenterat argumenterande text, men då jag undersöker 
muntlig framställning och argumenterande tal så har jag inte undersökt dessa avsnitt.       

Min undersökning syftar således till att undersöka hur fem tryckta läroböcker behand-
lar ämnet muntlig framställning och argumenterande tal, dessutom undersöks eventuella 
likheter och skillnader böckerna emellan. Således blir den systematiserande undersök-
ningen aktuell för denna studies ansats, särskilt då de analyser som görs av läroböckerna 
i denna studie till stor del är beskrivande.    
 
5.2 Metoddiskussion  
Den metodiska utgångspunkten för denna studie har varit den kvalitativa textanalysen där 
systematisering och den andra dimensionen har varit centrala. Den metod som jag har valt 
att använda mig av i min undersökning har både för- och nackdelar. Fördelarna med den 
kvalitativa textanalysen är att den erbjuder forskare en rad olika möjligheter i deras under-
sökningar och den är således mångsidig. En annan fördel med denna typ av undersökning 
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är att den är för mig lättillgänglig och att den är lättförståelig. Nackdelarna med att ge-
nomföra en analys som baseras på olika texter är dock att en undersökning som baseras 
på dokument, i detta fall tryckta läroböcker, innebär vissa risker. En risk är att det material 
som undersökts har producerats med andra ändamål än min undersöknings syfte 
(Denscombe 2016:339). Det är uppenbart att undersökta läroböckerna inte har produce-
rats för att granskas och undersökas av en lärarstudent utan för att användas av elever och 
lärare i ett undervisningssyfte.  

Det bör också poängteras att den mänskliga faktorn kan ha en bidragande påverkan på 
resultatet av min undersökning. Detta kan resultera i att resultatet blir allt för påverkat av 
mig personligen då det är jag som har läst de fem tryckta läroböckerna och dragit under-
sökningens slutsatser. Detta är således en nackdel med den kvalitativa textanalysen som 
bör tas i beaktning.  
 
5.3 Material och urval 
Det material som ligger till grund för denna undersökning är de fem tryckta läroböckerna 
Svenska rum 3, Svenska impulser 3, Svenska 3 Helt enkelt, Insikter i svenska. Svenska 2–
3 och Svenska timmar. Språket. Valet av dessa har gjorts dels utifrån deras tillgänglighet, 
dels utifrån förlag, där det har varit viktigt att välja läroböcker från olika förlag. Det senare 
bidrar till att det blir mer intressant att jämföra dessa läroböcker med varandra eftersom 
förlag ofta har olika ekonomiska resurser att tillgå då de framställer sitt material. Således 
har produktionen av böckerna med stor sannolikhet haft olika förutsättningar, vilket kan 
ha betydelse för likvärdigheten i deras innehåll.  

Läroboken Insikter i svenska. Svenska 2–3 riktar sig till kurserna svenska 2 och 3 me-
dan läroboken Svenska timmar. Språket riktar sig till samtliga kurser inom svenska, vilket 
gör det intressant att jämföra dessa läroböcker med de övriga läroböckerna som riktar sig 
endast till elever som läser kursen svenska 3 på gymnasiet. Det är således intressant att 
undersöka huruvida dessa läroböcker verkligen täcker samtliga kurser och deras innehåll.    

I tabell 1 nedan presenteras de fem läroböckerna. Det går att utläsa att läroböckerna 
Svenska rum 3 och Svenska timmar. Språket riktar sig till elever på de högskoleförbered-
ande programmen medan resterande läroböcker riktar sig till samtliga program. Enligt 
förordet i Svenska rum 3 har denna lärobok även ett tydligt litteraturvetenskapligt per-
spektiv. 
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Tabell 1. Översikt över de undersökta läroböckerna 

Lärobok Förlag och 
utgivningsår 

Författare Inriktning  Kurs 

Svenska rum 3 Liber 2014 Eriksson, Leif, 
Heijdenberg He-
lena & Lundfall, 
Christer 

Studieförberedande 
program 
Litteraturvetenskapligt 
perspektiv 

Svenska 3 

Svenska impul-
ser 3 

Sanoma ut-
bildning 
2013 

Markstedt, Carl-
Johan & Eriksson, 
Sven 

Samtliga program Svenska 3 

Svenska 3 Helt 
enkelt 

NA Förlag 
2016 

Nilsson, Annika & 
Winqvist, Lena 

Samtliga program Svenska 3 
 

Insikter i 
svenska. Svenska 
2–3 

Gleerups 
2013 

Harstad, Fredrik 
& Tanggard Skog-
lund, Iben 

Samtliga program Svenska 2 & 3 

Svenska timmar. 
Språket 

Gleerups 
2014 

Waje, Lennart & 
Skoglund, Svante 

Studieförberedande 
program 

Svenska 1, 2 & 3 

 
 
5.4 Tillvägagångssätt  
För att genomföra min undersökning har jag läst de fem tryckta läroböckerna noggrant 
och jag har därigenom kunnat skapa mig en bild av respektive läroboks innehåll och för-
medlande av budskap. Resultatet av min genomgång av läroböckerna har jag samman-
ställt i fyra kategorier som motsvarar frågeställningarna i studien. De fyra kategorier är: 
Utrymme och disposition, Uppgifter i läroböckerna, Beskrivning av det argumenterande 
talets struktur och Retorisk medvetenhet. Dessa kategorier har fungerat som vägledare i 
min undersökning och fungerar också som rubriker i mitt resultatkapitel (se kapitel 6). 
För att visa på likheter och skillnader läroböckerna emellan har jag dels för läsarens skull, 
dels för att underlätta och strukturera arbetet för min egen del valt att göra fem tabeller 
som beskriver olika företeelser i samtliga läroböcker. 
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6. Resultat 
I detta kapitel presenterar jag resultatet av min undersökning utifrån studiens frågeställ-
ningar. Kapitlet inleds med en redovisning av läroböckernas utrymme och disposition, 
efter detta följer en redovisning av uppgifterna i läroböckerna, läroböckernas beskrivning 
av det argumenterande talets struktur och avslutningsvis en redovisning av läroböckernas 
skapande av en retorisk medvetenhet hos eleverna.  
 
6.1 Utrymme och disposition  
I de olika läroböckerna finns det likheter och skillnader gällande den generella strukturen, 
vilket utrymme muntlig framställning och argumenterande tal får samt dispositionen av 
ämnets olika teman. Dessa aspekter kommer i detta avsnitt att förtydligas.  

Det förekommer även viss skillnad i teckenstorlek i de olika läroböckerna. Texten i 
Svenska 3 Helt enkelt och i Svenska rum 3 skrivs med mindre teckenstorlek än de andra 
böckerna. De tre resterande läroböckerna Svenska impulser 3, Insikter i svenska. Svenska 
2–3 och Svenska timmar. Språket har samtliga en större teckenstorlek, vilket innebär att 
muntlig framställning och argumenterande tal får olika utrymme i respektive lärobok. Jag 
har därför valt att räkna orden i avsnitten om inventio i de fem läroböckerna för att kunna 
avgöra det faktiska utrymme som inventio får i läroböckerna. Jag valde inventio då en 
beskrivning av begreppet förekommer i samtliga läroböcker och att det är en viktig del 
av partesmodellen. I Svenska rum 3 beskrivs inventio på 155 ord, i Svenska 3 Helt enkelt 
på 139 ord, Insikter i svenska. Svenska 2–3 på 33 ord, Svenska timmar. Språket 16 ord 
och i Svenska impulser 3 på 40 ord. De böcker som skrivs med mindre teckenstorlek har 
således mer information om inventio än de läroböcker som har brödtext med en större 
teckenstorlek.  

I tabellen nedan finns det en redogörelse av läroböckernas sidantal, antalet bilder och 
rubrikavsnitt etc.  
  
Tabell 2. Sammanställning av antalet sidor, bilder och avsnitt i de undersökta läroböckerna 

Lärobok Svenska rum 
3 

Svenska 
impulser 
3 

Svenska 3 
Helt enkelt 

Insikter i 
svenska. 
Svenska 
2–3 

Svenska tim-
mar. Språket 

Sidor totalt 336 348 303 343 379 

Sidor muntligt/argu-
mentation 

6 78 58 37 42 

Antal bilder 0 44 33 8 14 

Uppskattat sidbortfall 
pga. bilder 

0 9 12 4 7 

Rubrikavsnitt 6 6 11 3 4 

 
Utifrån ovanstående tabell går det att utläsa att läroböckernas totala sidantal varierar mel-
lan 303 och 379 sidor. I avsnitten om muntlig framställning och argumenterande tal skiljer 
sidantalet mellan 6 och 78 sidor. Tabellen visar även antalet bilder som varje lärobok har 
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inom kapitlen för muntlig framställning och argumenterande tal samt ett uppskattat sid-
bortfall på grund av de bilder som återfinns i respektive kapitel. Tabellen visar också 
antalet avsnitt med rubrik som skiljer sig mellan 3 och 11 avsnitt. I tabell 3 finns en pre-
sentation av läroböckernas avsnitt där rubrikernas namn presenteras. 
 
 
Tabell 3. Sammanställning av kapitel och avsnitt om muntlig framställning och argumenterande tal 

 
Utifrån ovanstående tabell går det att utläsa vissa likheter och skillnader i läroböckerna. 
Partesmodellens olika steg, inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio, förekommer 
i samtliga läroböcker. Svenska 3 Helt enkelt har även lagt till de mer moderna stegen 
intellectio och emendatio. Två av dessa läroböcker tillägnar partesmodellen egna rubri-
ker, vilket framgår i tabellen, medan de andra tre böckerna tar upp modellen i brödtexten. 
Svenska impulser 3 har valt att bygga upp det argumenterande talet efter inledning 
(exordium), bakgrund/berättelse (narratio), tes/budskap (propositio), argumentation (ar-
gumentatio) och avslutning (peroratio) istället för att utgå från partesmodellen, även om 
den nämns i bokens brödtext.  

Svenska 3 Helt enkelt är den lärobok där Lgy11:s centrala innehåll för ämnet svenska 
gällande muntlig framställning och argumenterande tal förekommer, även en betygsma-
tris finns tillgänglig. I läroboken Insikter i svenska. Svenska 2–3 förekommer det däremot 
en kortare beskrivning av Lgy11:s ämnesplan för svenska 2 och 3, där en beskrivning av 
vad eleverna förväntas göra inom respektive kurs ges. I denna lärobok finns även ett be-
dömningsunderlag för eleverna i slutet av kapitlet. Samtliga läroböcker tar upp ämnet 
presentationstekniskt hjälpmedel vars användning är ett krav i kunskapskraven för 
svenska 1, 2 och 3.  
 

 
 

Svenska rum 3 Svenska impulser 
3 

Svenska 3 Helt en-
kelt 

Insikter i svenska. 
Svenska 2–3 

Svenska timmar. 
Språket 

Guldsidor – dags att 
repetera 

Retorik – teori och 
praktik 

Muntlig framställ-
ning med retorisk 
arbetsprocess 

Tala Tala 

1. Inventera, Hitta på 
(Inventio) 
2. Ordna, strukturera 
(Dispositio) 
3. Välj språkdräkt 
(Elocutio) 
4. Att komma ihåg 
(Memoria) 
5. Framförandet 
(Actio) 
 
 

1. Retorikens räck-
vidd 
2. Fördjupningar i 
den retoriska ar-
betsprocessen 
3. Argumentation 
4. Informera och 
undervisa 
5. Högtidstal 
6. Retoriska ana-
lyser 

1. Inledning 
2. Den retoriska ar-
betsprocessen 
3. Intellectio 
4. Inventio 
5. Dispositio   
6. Elocutio 
7. Memoria 
8. Actio 
9. Emendatio 
10. Sammanfatt-
ning 
11. Tal och text att 
analysera 

1. Talsituationer 
2. Retorik 
3. Presentationstek-
nik 
 

1. Tala 
2. Bot mot talkramp 
3. Hålla en presen-
tation 
4. Retorik 
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Sammanfattning 
Strukturen i respektive lärobok skiljer sig åt och antalet sidor som ägnas åt muntlig fram-
ställning och argumenterande tal är mellan 6 och 78. Teckenstorleken i böckerna varierar 
även. Läroböckerna Svenska 3 Helt enkelt och Svenska rum 3 skrivs med mindre tecken-
storlek än de resterande läroböckerna. Antalet bilder i läroböckerna skiljer sig även åt där 
exempelvis Svenska rum 3 har i sitt avsnitt om argumenterande tal noll bilder medan 
Svenska impulser 3 har 44 bilder i sitt avsnitt.  
 
6.2 Uppgifter i läroböckerna  
I tabellerna nedan presenteras det antal och olika typer av uppgifter som finns i läroböck-
erna. I den första tabellen, tabell 4, presenteras det sammanlagda antalet uppgifter som 
finns i läroböckerna och vilka typer av uppgifter som finns tillgängliga. Tabellens rubri-
cering Diskussion och ställningstagande enskilt/grupp syftar på de uppgifter där eleven 
eller eleverna ska diskutera och göra olika ställningstaganden i diverse frågor och hypo-
teser.  

Vid uppgifter som har placerats under rubriceringen Eleven förbereder och/eller håller 
ett muntligt anförande har eleven eller eleverna fått i uppgift att arbeta med ett underlag 
som sedan mynnar ut i någon typ av muntligt anförande eller där uppgiften konkret för-
klarar att eleven ska hålla en muntlig presentation.  

Rubriceringen Presentationstekniskt hjälpmedel avser de uppgifter som kräver att ele-
ven eller eleverna ska använda ett hjälpmedel vid sin muntliga presentation. Dessa upp-
gifter har därmed inte placerats under rubriceringen Eleven förbereder och/eller håller ett 
muntligt anförande.  

De uppgifter som har placerats in under rubriceringen Andra sätt att arbeta med läro-
boken Skrivövningar etc. Enskilt/grupp är de uppgifter som kräver att eleven exempelvis 
gör en skriftlig analys av ett tal samt de uppgifter som handlar om att fundera eller samtala 
kring en text i läroboken.  
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Tabell 4. En överblick över det sammanlagda antalet uppgifter i läroböckerna 

 

Utifrån tabell 4 går det att utläsa att det finns sammanlagt 74 uppgifter kopplade till munt-
lig framställning och argumenterande tal i läroböckerna. Antalet uppgifter skiljer sig mel-
lan böckerna, där läroboken med minst antal uppgifter kopplade till muntlig framställning 
och argumenterande tal är Svenska rum 3 med sju uppgifter. Läroboken med flest uppgif-
ter kopplade till ämnet är Svenska impulser 3 med 22 uppgifter. Tabellen visar även att 
uppgifter som syftar till att eleven eller eleverna diskuterar eller gör olika ställningsta-
ganden är flest till antal.  

I tabell 5 visas de uppgifter som specifikt syftar till att eleven eller eleverna ska argu-
mentera eller arbeta med uppgifter som är kopplade till den retoriska arbetsprocessen.   
  

Lärobok Diskussion 
och ställ-
ningsta-
gande 
 
En-
skilt/grupp 

Eleven för-
bereder 
och/eller 
håller ett 
muntligt 
anförande 

Presentat-
ionstekniskt 
hjälpmedel 

Andra sätt 
att arbeta 
med läro-
boken 
Skrivöv-
ningar etc. 
 
En-
skilt/grupp 
 

Samman-
lagda antalet 
uppgifter i re-
spektive läro-
bok 

Svenska rum 3 0 6 
 

1 0 7 

Svenska impulser 3 14 
 

0 1 7 
 

22 

Svenska 3 Helt en-
kelt 

6 4 0 9 19 

Insikter i svenska. 
Svenska 2–3 

3 3 4 3 13 

Svenska timmar. 
Språket 

8 5 0 0 13 

Sammanlagt 31 18 6 19 74 
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Tabell 5. Presentation av uppgifter kopplade till argumenterande tal och retorisk arbetsprocess 

 

Tabell 5 visar att den lärobok som har flest uppgifter där eleven eller eleverna specifikt 
ska argumentera för sin åsikt är Svenska Timmar. Språket. I de flesta av uppgifterna i 
boken ska eleverna arbeta tillsammans i par eller i större grupper, däremot förefaller det 
inte finnas uppgifter där eleven förväntas hålla ett argumenterande tal eller specifikt ar-
beta med den retoriska arbetsprocessen. Tabellen visar också att läroboken Svenska 3 Helt 
enkelt har flest uppgifter som låter eleven eller eleverna arbeta med den retoriska arbets-
processen. Denna lärobok har sammanlagt 15 uppgifter av totalt 19 som ägnas åt det ar-
gumenterande talet och den retoriska arbetsprocessen.  

Hur uppgifterna presenteras i de olika läroböckerna varierar böckerna emellan, exem-
pelvis är arbetsuppgifterna kopplade till muntlig framställning och argumenterande tal i 
Svenska rum 3 utspridda i hela lärobokens olika kapitel. Därmed kan uppgifter som är 
kopplade till muntlig framställning och argumentation förekomma i exempelvis ett kapi-
tel som Modernismen – konst för en ny tid. I läroböckerna Svenska impulser 3 och Svenska 
timmar. Språket placeras uppgifterna i brödtexten medan i Insikter i svenska. Svenska 2–
3 förekommer uppgifterna efter varje nytt arbetsområde och rubriceringarna Talsituation, 
Retorik och Presentationsteknik. I läroboken Svenska 3 Helt enkelt förekommer arbets-
uppgifterna i slutet av kapitlet Muntlig framställning med retorisk arbetsprocess. 

Även arbetsuppgifternas utformning och innehåll skiljer sig åt i läroböckerna. I läro-
boken Svenska impulser 3, där arbetsuppgifterna placeras bredvid bokens brödtext, är 
beskrivningen av uppgifterna kortfattad som i följande exempel: 

Diskutera 

Kom på varierade argument som är hållbara, relevanta och nyanserade till: 

Lärobok Argumentera 
för sin åsikt 
enskilt eller i 
grupp 

Hålla ett ar-
gumente-
rande tal 

Arbeta speci-
fikt med den 
retoriska ar-
betsprocessen 

Sammanlagt 

Svenska rum 3 0 
 

2 
 

0 2 

Svenska impulser 3 5 
 

0 6 11 

Svenska 3 Helt enkelt 7 1 7 15 

Insikter i svenska. 
Svenska 2–3 

0 0 3 3 

Svenska timmar. 
Språket 

8 0 0 8 

Sammanlagt 20 3 16 39 
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• Tonåringen som vill övertyga sina föräldrar om att få åka med vännerna på 
musikfestival. 

• Föräldrar som vill övertyga tonåringen om att istället följa med dem på hus-
vagnssemester (Markstedt & Eriksson 2013:54) 

I läroboken Svenska 3 Helt enkelt förekommer arbetsuppgifterna i kapitlet för muntlig 
framställning och argumenterande tal slut, där förekommer exempelvis uppgifter som 
denna:   

Övning nr 15. Miniargumentation  

Arbeta två och två och skriv en kort argumentation som följer modellen nedan. Välj 
bland följande teser: 

• Inför fängelsestraff oavsett ålder! 
• Inför biltullar i innerstaden. 
• Förbjud folk att hamra på helgen! 
• Tillåt aktiv dödshjälp! 
• Inför körkort vid 16 års ålder. 
• Inför obligatorisk praktik under gymnasiet.  

 
1. Inledning – exordium 
2. Bakgrund/berättelse – narratio 
3. Tes – proposition 
4. Argumentation för tesen – argumentatio 
5. Motargument för tesen – refutatio 
6. Sammanfattning – recapitulatio 
7. Avslutning – peroratio (Nilsson & Winqvist 2016:62) 

I Svenska timmar. Språket förekommer arbetsuppgifterna i brödtexten där följande 
uppgift finns att finna:  

Övning 9: Pro Et Contra (För och emot) 

Varje dag tycker folk saker och ting i tidningar, radio, TV och bloggar. Mer sällan 
får eller tar de chansen att verkligen argumentera för sina åsikter. I retorikens argu-
mentationsträning ingick alltid att argumentera för och emot, pro et contra, idéer och 
handlingar. Arbeta fyra och fyra och plocka fram så många argument som möjligt, 
både logiska och känslomässiga, för och emot åsikterna nedan. Det gör ingenting 
alls om ni hamnar i en riktig diskussion med varandra, men så snart en åsikt är fär-
digbehandlad ska ni analysera vilka argument ni använt. Vilka var logiska, vilka var 
känslomässiga, vilka fungerade bra och vilka fungerade dåligt? 

a) Förbjud bensin- och dieseldrivna fordon i storstäderna. Endast elbilar bör 
tillåtas.  

b) Avgiftsbelägg all eftergymnasial utbildning. De som inte har pengar får söka 
stipendier.  

c) Tillåt helt fri invandring. 
d) Förbjud husdjur i lägenheter.  
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e) Ta bort alla religiösa heldagar och låt alla få två extra semesterveckor att ta 
ut när de vill.  

f) Staten ska bara ta hand om försvaret, domstolarna och polisväsendet. Resten 
kan privata företag sköta.  

g) Stärk Sveriges ekonomi genom att stoppa importen av alla utländska kon-
sumtionsvaror.  

h) Digitalisera alla svenska böcker och lägg ut dem gratis på nätet (Waje & 
Skoglund 2011:91) 

I Svenska rum 3 är arbetsuppgifterna som är av typen argumentation utspridda i 
lärobokens alla kapitel. En arbetsuppgift som kräver att elevens ska genomföra en 
muntlig framställning och argumentera för sina åsikter är följande arbetsuppgift:  

 Tala 2 

Man bör välja sina strider, menar Amos Oz. Han skulle aldrig slåss för ”heliga platser 
eller heliga sevärdheter” eller ”nationella intressen”. ”Men”, fortsätter han, ”jag 
skulle slåss för liv och frihet och ingenting annat, slåss av bara helvete.”  

1. Välj en företeelse som du anser det är värt att strida för. 
2. Läs några texter som handlar om det valda ämnet. 
3. Håll ett muntligt anförande där du motiverar och argumenterar för den strid 

du valt. Tänk på att stödja dina argument med fakta, konkreta exempel, 
hänvisningar till och citat från de inlästa texterna. 

Rubrik: Det vill jag strida för (Eriksson m.fl. 2014:224) 

I Insikter i svenska. Svenska 2–3 förekommer presenteras arbetsuppgifterna efter ett 
nytt arbetsområde och under rubriceringen Retorik finns följande arbetsuppgift: 

1. Stilfigurer 

Vilka språkliga bilder och stilfigurer används i dessa texter? Väl bland exemplen på 
sidorna 23 och 24. 

a) ”Den här bilen är skön att sitta i, skön att köra och skön att se på.” 
b) ”Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper 

undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder und-
går inte sin dom, … ” (Matt 5:21-22) 

c) ”Hela skolan sörjde Kalle.” 
d) ”Äh, det var väl inget att donera en av mina njurar till den stackars ensamma 

mannen” (Harstad & Tanggaard Skoglund 2013:28) 

Utifrån dessa exempel på arbetsuppgifter blir det tydligt att de skiljer sig åt i både 
utformandet men även hur pass informationsrika de är. Det som dock skiljer 
Svenska 3 Helt enkelt från resterande läroböcker är att denna lärobok har två slut-
uppgifter som är direkt kopplade till argumenterande tal och analys av tal. I den 
första uppgiften ska eleverna hålla varsitt argumenterande tal inför sina klasskam-
rater där tesen är att ”det är fel med yttrandefrihet” (Nilsson & Winqvist 2016:51). 
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Enligt uppgiftens instruktioner ska eleven under sitt argumenterande tal använda 
sig av ett presentationstekniskt hjälpmedel. Denna slutuppgift är således helt utfor-
mad efter följande centrala innehåll från Lgy11 för svenska 3:  

Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen 
som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av 
presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning (Skolverket 
2011:176) 

I den andra uppgiften ska eleven göra en av tre följande talanalysuppgifter: a) tal-
manus och talanalys, b) formativ talanalys – kamratrespons och c) talanalys av be-
römda tal.  
 
Sammanfattning 
Uppgifterna i de olika läroböckerna skiljer sig både till antalet och i dess utform-
ning. Antalet uppgifter skiftar ifrån mellan 7 och 22 och Svenska rum 3 har minst 
antal uppgifter tätt följt av Insikter i svenska. Svenska 2–3, medan Svenska impulser 
3 har flest uppgifter. Arbetsuppgifter som är specifikt utformade för att eleverna ska 
arbeta med argumentation eller den retoriska arbetsprocessen skiljer sig även åt i 
böckerna. Exempelvis har Svenska timmar. Språket flest uppgifter som knyter sam-
man med argumentation medan den inte har några arbetsuppgifter alls som låter 
eleverna arbeta med den retoriska arbetsprocessen. Den lärobok som har flest upp-
gifter som gäller den retoriska arbetsprocessen är Svenska 3 Helt enkelt, och denna 
lärobok har även en arbetsuppgift som är utformad efter kunskapskraven i Lgy11.  
 
6.3 Beskrivning av det argumenterande talets struktur 
Redovisningen av läroböckernas beskrivning av det argumenterandet talets struktur har 
jag valt i detta avsnitt att dela upp utifrån respektive lärobok.   
 
Svenska rum 3 
I läroboken Svenska rum 3 beskrivs det argumenterande talets struktur i kapitlet Retori-
kens fem delar. I detta kapitel förekommer fem olika avsnitt vilkas rubriker kommer från 
partesmodellens fem delar inventio, dispositio, elecutio, memoria och actio. I denna lär-
oboks beskrivning av det argumenterande talets struktur förekommer även en beskrivning 
av Ciceros tre plikter docere, delectare och movere. Läroboken Svenska rum 3 förklarar 
även olika stilfigurer som exempelvis antites, metafor och anafor för att eleven ska få tips 
inför genomförandet av ett muntligt anförande.   

I läroboken Svenska rum 3 beskrivs även skillnaden mellan ett hyllningstal och ett tal 
som är av argumenterande karaktär. Gällande att strukturera ett övertygande tal går det 
att läsa att ”när det gäller övertygande tal måste upplägget vara mer finurligt” (Eriksson 
m.fl. 2014:313). I Svenska rum 3 exemplifieras detta genom att det förklaras att det hand-
lar om situationer där talaren bör vara beredd på att möta motstånd. Vidare beskrivs det 
argumenterande talet som något som bör få människor att ”tänka, känna och handla på 
sätt som de egentligen inte är beredda att göra” (a.a. s. 313). Denna lärobok beskriver 
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således endast förberedelsen av ett argumenterande tal och inte själva talsituationen med 
inledning, bakgrund, tes osv.  
 
Svenska impulser 3 
I läroboken Svenska impulser 3 beskrivs det argumenterade talet i kapitlet Retorik – teori 
och praktik. I början av kapitlet får läsaren bekanta sig med retorikens historia och varför 
och av vem retorik används idag. Till skillnad från Svenska rum 3 beskriver Svenska im-
pulser 3 partesmodellens olika delar först genom en översikt för att sedan fördjupas ju 
längre läsaren kommer in i kapitlet. Aristoteles ethos, logos och pathos nämns också. Det 
presenteras även olika typer av tal i läroboken som exempelvis informerande tal och hög-
tidstal, dock utgör beskrivningen av ett argumenterande tal största delen av kapitlet. Lär-
oboken beskriver också ett flertal olika stilfigurer som läsaren kan använda sig av i sitt 
tal.  

I avsnittet Hur bygger man upp ett argumenterande tal? beskrivs det argumenterande 
talet struktur kortfattat. I inledningen (exordium) förklaras det att inledningen är till för 
att ”väcka publikens intresse och samtidigt förbereda dem på vad talet ska handla om” 
(Markstedt & Eriksson 2013:49). Genom att talaren väcker lyssnarens intresse och försö-
ker vinna sympatier förstärks talarens ethos enligt Markstedt och Eriksson (a.a. s. 49). 

Efter beskrivningen av inledningen förekommer en redogörelse för bakgrund/berät-
telse (narratio) där syftet beskrivs vara att sätta in publiken i ämnet och att ”förbereda 
dem på tesen och argumentationen” (a.a. s. 49). Efter bakgrunden förekommer det en 
beskrivning av tes/budskap (propositio) vars syfte beskrivs vara att det är nu talaren fram-
för sin tes och att det är detta som driver argumentationen framåt. Det förklaras att tesen 
kan vara både för och emot något, dock är det viktigaste att tesen är klar och tydlig för 
publiken.  

Efter detta beskrivs argumentation (argumentatio) och här förklaras det att ”i den här 
delen av talet, som är den längsta, går talaren igenom sina argument” (a.a. s. 50). Det 
förklaras att argumentationen är beviset för att tesen är den rätta och därför bör talaren 
även ta upp ett motargument och bemöta detta.  

Avsnittet om hur en talare bygger upp ett argumenterande tal avslutas med att beskriva 
talets avslutning (peroratio). Här förklaras det att talaren ska avsluta sitt tal genom att 
”återknyta till inledningen, kort sammanfatta det centrala innehållet i talet och upprepa 
tesen” (a.a. s. 51). Det förklaras också att avslutningen kan innehålla en kort uppmaning 
av något slag.  
 
Svenska 3 Helt enkelt  
I läroboken Svenska 3 Helt enkelt beskrivs det argumenterande talets struktur i kapitlet 
Muntlig framställning med retorisk arbetsprocess. Precis som i Svenska impulser 3 inleds 
detta kapitel med att det allmänt diskuteras om muntlig framställning och retorik för att 
sedan komma att handla om den retoriska arbetsprocessen. Den retoriska arbetsprocessen 
beskrivs först allmänt för att sedan gå mer in på djupet ju längre fram i kapitlet läsaren 
kommer. I Svenska 3 Helt enkelt beskrivs det argumenterande talets struktur efter partes-
modellens fem delar med tillägg av de två mer moderna delarna intellectio och emendatio.  

I avsnittet Intellectio förklaras det att intellectio syftar till att förstå uppgiften och att 
talaren fokuserar på rätt saker. Vidare förklaras det att talaren måste förstå den aktuella 
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kommunikationssituationen och dess sammanhang. Genom att talaren gör detta kan hen 
senare anpassa sitt tal till mottagare, sändare och syfte. Enligt Nilsson och Winqvist 
(2016:14) är det bra att fundera över publikens ålder, utbildning, yrke, kön, kulturell bak-
grund och politiska åsikter. Vidare beskrivs det att talaren behöver analysera syftet med 
talet djupare samt precisera det.  

Inventio är nästkommande avsnitt i beskrivningen av det argumenterande talets struk-
tur i Svenska 3 Helt enkelt. I detta avsnitt förklaras det att talaren nu bör samla stoff till 
sitt framförande. Nilsson och Winqvist (a.a. s. 17) tipsar här om att talaren bör 
brainstorma och skriva ner sina tankar och idéer utifrån sju frågor för att hitta stoff. Dessa 
sju frågor är: Vem? Vad? Var? När? Hur? Varför? I vilket syfte? (a.a. s. 18). I detta avsnitt 
av kapitlet förekommer även en beskrivning av Aristoteles ethos, logos och pathos. Dessa 
nämns som tre verktyg som kan användas för att talaren ska lyckas övertyga sin publik. I 
detta avsnitt förklaras det även att en talare behöver formulera en tes och sedan hitta ar-
gument som stöder denna tes. Det förklaras att argument kan hittas med hjälp av topiker, 
där det beskrivs att topiker är teman, kategorier eller platser. Nilsson och Winqvist (a.a. 
s. 22) exemplifierar detta genom att ge exempel på argument för tesen ”det är bra att spela 
Battlefield”. Utifrån denna tes ges det exempel på argument som är av karaktärerna nytta, 
hälsa, säkerhet, emotioner, sinnlig känsla, sociala känslor och jämlikhet och jämställdhet.  

Vidare förklaras det i avsnittet inventio att en talare behöver formulera hållbara och 
hållbara argument. Det förklaras att ett argument måste vara relevanta, sanna och rimliga. 
Att det finns dåliga argument som är personangrepp och generaliseringar förklaras också.   

Nästkommande avsnitt är Dispositio som syftar till att förklara för läsaren att som ta-
lare behöver hen disponera alla delar av sitt tal. Nilsson och Winqvist (a.a. s. 26) förklarar 
detta genom att ge en detaljerad beskrivning av ett tals inledning, bakgrund, tes, argu-
mentation för tesen, motargument mot tesen, sammanfattning och avslutning. Det förkla-
ras att inledningen i talet ska väcka publikens intresse, välvilja och trovärdighet. Intresse 
kan exempelvis väckas genom att talaren säger något oväntat eller något aktuellt enligt 
Nilsson och Winqvist (a.a. s. 27). Bakgrunden beskrivs vara här som talaren ger en bak-
grundbeskrivning till tesen. Detta exemplifieras genom exemplet aktiv dödshjälp och det 
påpekas att argumentation inte ska förekomma i bakgrunden. Sedan ska tesen presenteras 
enligt Nilsson och Winqvist (a.a. s. 29) och här ges det tips som hur tesen kan avrunda 
och sätta punkt för bakgrundsbeskrivningen.  

Nästa steg i talet är argumentation för tesen och det förklaras att talaren ska inleda 
argumentationen med det bättre argumentet för att sedan framföra det bra argumentet och 
sedan avsluta med det bästa argumentet. Att en talare bör framföra motargument förklaras 
också och Nilsson och Winqvist (a.a. s. 30) förklarar att motargumentet bör förekomma 
mellan argument två och tre – alltså efter det bra argumentet men före det bästa argumen-
tet.  

Vidare förklaras det att efter argumentationen bör det förekomma en kort sammanfatt-
ning av talet och Nilsson och Winqvist (a.a. s. 30) tipsar om att utelämna motargumentet 
i sammanfattningen. Beskrivningen av det argumenterande talets struktur i talsituationen 
avslutas med att det görs tydligt att en talare bör avsluta sitt tal tydligt och kraftfullt. 

 I detta avsnitt går det även att läsa att en talare, för att skapa en röd tråd, behöver 
använda sig av sambandssignaler där fraser som exempelvis för det första, för det andra, 
ytterligare ett argument finns tillgängliga.  
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Elocutio är nästkommande avsnitt i beskrivningen av det argumenterande talets struk-
tur i Svenska 3 Helt enkelt. I detta avsnitt beskrivs det att talaren ska arbeta med de språk-
liga formuleringarna och hitta en stil och ton som passar i sammanhanget. Här nämns 
även begreppet stilfigurer och att dessa kan användas för att upprepa, variera och stegra 
talarens ordval (a.a. s. 31).  

Memoria är nästkommande avsnitt och här beskrivs det att talaren bör lära sig sitt tal 
så gott som utantill för att på bästa sätt vara närvarande och engagerad. Det beskriv även 
att publikkontakt är viktigt och att kroppsspråket spelar en viktig roll i detta.  

Avsnittet Actio kommer sedan och det beskrivs att det är nu som själva examinations-
tillfället sker. Det förklaras att rösten ska låta glad och att kroppsspråket ska stämma 
överens med den språkliga tonen. Om det är så att talaren talar om något sorgligt eller 
ledsamt ska talaren istället vara allvarlig. Det ges även knep och tips till att lugna nervösa 
talare. I detta avsnitt beskrivs också olika presentationstekniska hjälpmedel och hur en 
talare kan använda sig av dessa.  

Beskrivningen av det argumenterande talets struktur avslutas med avsnittet Emendatio 
vars syfte beskrivs vara att talaren nu reflekterar över sitt tal samt tar med sina erfaren-
heter till nästa gång. Talaren uppmanas därför att skriva ner det som var plus och minus 
med talet. Talaren uppmanas också att ta vara på den återkoppling som ges. I detta avsnitt 
förekommer det därför information om hur talaren själv ger återkoppling till sina kurs-
kamrater.  
 
Insikter i svenska. Svenska 2–3  
I läroboken Insikter i svenska. Svenska 2–3 beskrivs det argumenterande talets struktur i 
avsnittet Retorik. I detta avsnitt beskrivs den retoriska arbetsprocessen först kortfattat där 
Aristoteles begrepp ethos, logos och pathos beskrivs. Vidare beskrivs partesmodellen mer 
ingående.  

I avsnittet Förberedelse (Intellectio) beskrivs det att det är viktigt att talaren förbereder 
sig väl inför uppgiften. Exempelvis förklaras det att talaren bör ta reda på så mycket som 
möjligt om sin publik och vilka förväntningar publiken kan ha på talaren. Talaren bör 
också fundera på syftet med talet och hur mycket tid som talet kräver. Här förklaras det 
också att presentationstekniska hjälpmedel kan användas när talaren framför sitt tal.  

I avsnittet Sortera ditt material (Inventio) beskrivs syftet vara att samla in material och 
att talaren bör fundera över vad som passar in i talet. Här ges tips om att ”påverka och 
beröra” och att ”det är nästan alltid bra att vara kort och kärnfull” (Harstad & Tanggaard 
Skoglund 2013:20).  

I nästkommande del Disponera ditt material (Dispositio) beskrivs det att talaren måste 
disponera sitt tal och skapa en röd tråd i talet. Här beskrivs även det argumenterande talets 
olika delar. För Inledning (Exordium) förklaras det att talaren ska försöka väcka publikens 
intresse och att detta kan ske genom ett citat, en retorisk fråga eller ett skämt. För Berät-
telsen (Narratio) förklaras det att ”enligt den klassiska retoriken ska man skapa en berät-
telse för att nå fram till lyssnarna” (a.a. s. 21). Berättelsen bör således anspela på känslor 
och beskriva talets tes. För Argumentationen (Propositio) förklaras det att det är här som 
talaren lägger fram sina argument som övertygar och stärker tesen. Motargumentation 
(Refutatio) följer därnäst och det förklaras att en bra talare bör ha koll på sina motståndare 
och därmed bör kommentera eventuella motargument då detta visar att dessa inte håller. 
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Sedan följer Avslutningen (Peroratio) som beskrivs vara lika viktig som inledningen och 
en sammanfattning av talet kan vara bra att göra enligt Harstad och Tanggaard (a.a. s. 22).  

I följande del Hur formulerar jag mig (Elocutio) beskrivs det att en talare bör använda 
sig av olika språkliga bilder och stilistiska figurer och det ges exempel på olika stilfigurer 
som talaren kan använda sig av.    

Nästkommande del är Lära sig sitt tal (Memoria) där talaren uppmanas att träna 
mycket på sitt tal så att talaren kan undvika att läsa från ett manus innantill. Talaren upp-
manas att istället för att läsa från ett manus använda sig av nedskrivna stolpar av nyck-
elord eller nyckelmeningar.  

Beskrivningen av det argumenterande talets struktur avslutas med delen Agera, tala! 
(Actio). I denna del förklaras det att nu sker själva talsituationen och det ges olika tips 
som talaren kan ta med sig när hen ska genomföra sitt tal. Dessa tips rör bland annat hur 
en talare hanterar nervositet, hur talaren fångar publikens uppmärksamhet och hur talaren 
använder sitt kroppsspråk. 
 
Svenska timmar. Språket  
I läroboken Svenska timmar. Språket beskrivs det argumenterande talets struktur i avsnit-
tet Retorik vars inledning beskriver retorikens historia. I detta avsnitt finns en kortfattad 
beskrivning av partesmodellens olika delar. Gällande dessa delar går det att läsa att intel-
lectio innebär det förberedande tankearbetet. Inventio är steget där talaren tar fram in-
formation och anpassar talet efter publiken medan dispositio innebär att talaren dispone-
rar sitt tal efter inledning, bakgrund, åsikt, argument och avslutning. Vidare förklaras det 
att elocutio är där talaren formulerar vad som ska sägas så att publikens intresse väcks 
och det uppmanas att talaren kan använda sig av vissa retoriska trick. Memoria förklaras 
vara steget inlärning av talet och det förklaras att det bästa är om talaren lär sig talet 
utantill så att talaren kan tala fritt och med flyt. Actio förklaras vara ”då man framför det 
man har att säga” (Waje & Skoglund 2011:88). Avsnittet Retorik avslutas med delen 
Några klassiska retoriska grepp där exempelvis begrepp som anafor, bildspråk och ironi 
förklaras. I avsnittet Retorik beskrivs således endast förberedelserna inför ett argumente-
rande tal.  
 
Sammanfattning 
Samtliga läroböcker beskriver det argumenterande talet på olika sätt och temat tilldelas 
därmed olika stort utrymme. I de olika läroböckerna finns det likheter som förenar dessa 
med varandra men det finns även skillnader. Likheterna är att samtliga läroböcker på nå-
got sätt berör partesmodellen när det argumenterande talets struktur beskrivs. Skillna-
derna läroböckerna emellan är just vilket utrymme som tilldelas detta. Exempelvis går 
Svenska 3 Helt enkelt mer på djupet när partesmodellen bearbetas. Detta gäller även för 
Svenska impulser och dessa skiljer sig därmed från de tre resterande läroböckerna. Vissa 
av läroböckerna tar även upp Aristoteles ethos, logos och pathos medan en lärobok, 
Svenska rum 3, nämner Ciceros tre plikter docere, delectare och movere istället. 

Det som också skiljer läroböckerna ytterligare från varandra är hur de beskriver det 
argumenterande talet i den faktiska talsituationen. I läroböckerna Svenska rum 3 och 
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Svenska timmar. Språket beskrivs exempelvis endast förberedelsen inför ett argumente-
rande tal med de berör inte hur ett argumenterande tal disponeras i en talsituation med 
inledning, bakgrund, tes osv.  
 
6.4 Retorisk medvetenhet 
För att skapa en medvetenhet hos eleverna om den retoriska arbetsprocessen har de olika 
läroboksförfattarna utformat sina läroböcker på olika sätt. I Svenska rum 3 presenteras 
den retoriska arbetsprocessen i en repetitionsdel som finns i läroboken med en genom-
gång av partesmodellens fem delar på sammanlagt sex sidor. För att eleven ska få en 
medvetenhet om den retoriska arbetsprocessen tycks det som om lärobokens författare, 
Eriksson m.fl., har valt en strategi att inledningsvis ställa frågor till eleven som eleven 
utifrån partesmodellen måste reflektera över. Exempelvis ställs frågor som: Vad vill jag 
egentligen säga? Vilka ska jag tala inför? Efter att ha reflekterat över dessa frågor upp-
manas eleven att börja samla information till sitt stoff. Det tycks också som om en strategi 
hos Eriksson m.fl. har varit att kursivera begrepp som bör uppmärksammas mer av eleven. 
Exempel på detta ses under rubriken Att strukturera övertygande tal där ett flertal begrepp 
kursiveras, exempelvis uppmärksamhet, förtroende och välvilja (Eriksson m.fl. 
2014:313). Att presentera partesmodellens olika delar tycks också vara ett sätt att skapa 
en retorisk medvetenhet hos eleverna.  

I Svenska impulser 3 presenteras, till skillnad från i Svenska rum 3, den retoriska ar-
betsprocessen i ett eget kapitel: Retorik – teori och praktik. Kapitlet inleds med en be-
skrivning av retorikens historia och varför retorik är viktigt och fortfarande relevant. Ge-
nom detta tycks det som om läroboksförfattarna Markstedt och Eriksson dels vill att ele-
verna ska få en inblick i retorikens historia, dels vill legitimera användningen av retorik. 
I kapitlet presenteras en rad olika kända tal och talare som har använt retoriska hjälpmedel 
i skapandet av sina tal. Det tycks således som om Markstedt och Eriksson vill påminna 
eleverna om att retorik är en del av de samtal och tal som kan höras i vardagen. Att för-
klara partesmodellens olika steg ingående tycks även vara ett sätt för läroboksförfattarna 
Markstedt och Eriksson att fördjupa en retorisk medvetenhet hos eleverna.  

I Svenska 3 Helt enkelt presenteras den retoriska arbetsprocessen i ett eget kapitel, 
precis som i Svenska impulser 3. Detta kapitel namnges Muntlig framställning och argu-
menterande tal och börjar med en kort genomgång av den retoriska arbetsprocessen för 
att sedan fördjupas ju längre fram eleven läser i läroboken. Här beskrivs partesmodellen 
och det argumenterande talets struktur djupgående vilket tycks vara ett sätt för att skapa 
en retorisk medvetenhet hos eleverna.   

Läroboksförfattarna Nilsson och Winqvist har valt att, precis som i Svenska rum 3, 
kursivera viktiga begrepp som de tycker är viktiga i förståelsen av den retoriska arbets-
processen, vilket kan bidra till att skapa en retorisk medvetenhet hos eleverna. De begrepp 
som kursiveras är exempelvis sammanhanget, precisera syftet, intresse och välvilja (Nils-
son & Winqvist 2016:27).  

Hur själva språket är formulerat i kapitlet tycks också vara ett sätt att skapa en retorisk 
medvetenhet hos eleverna. Språket är utformat så att läroboksförfattarna talar direkt till 
eleven genom att använda fraser som exempelvis ”Om du framstår som ödmjuk”, ”Slut-
ligen ska du skapa förtroende” och ”När du har fångat publikens intresse ska du såklart 
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hålla kvar det” (a.a. s. 28). Att använda denna typ av språk som riktar sig direkt till eleven 
tycks vara en strategi i att skapa en djupare retorisk medvetenhet hos eleven.  

I Insikter i svenska. Svenska 2–3 presenteras den retoriska arbetsprocessen i kapitlet 
Tala och avsnittet Retorik. I avsnittet om retorik förklaras den retoriska arbetsprocessen, 
precis som i Svenska impulser 3 och Svenska 3 Helt enkelt, först kortfattat för att sedan 
fördjupas något ju längre in i avsnittet eleven läser. Sammanlagt förklaras den retoriska 
arbetsprocessen på 10 sidor. Det tycks som om läroboksförfattarna Harstad och 
Tanggaard Skoglund försöker ge eleverna en medvetenhet om den retoriska arbetspro-
cessen genom att sätta in den i sammanhang som eleven kan relatera till. Att författarna 
nämner partesmodellens olika delar tycks även det vara ett sätt för att skapa en retorisk 
medvetenhet hos eleverna.  

I Svenska timmar. Språket förekommer beskrivningen av den retoriska arbetsproces-
sen i kapitlet Tala och avsnittet Retorik. Det bör dock nämnas att sex arbetsuppgifter 
förekommer på dessa sidor, så den beskrivande texten om retorik minskas något. Partes-
modellen, vars beskrivning förekommer i samtliga läroböcker, beskrivs i denna lärobok 
kortfattat och eleverna får inte en djupare förståelse av innehållet. Det tycks således som 
om Waje och Skoglund har arbetat utifrån strategin att ge eleverna kortfattade fakta om 
så mycket som möjligt utan att förklara saker djupare. För att skapa en retorisk medve-
tenhet hos eleverna har dock Waje och Skoglund en gedigen beskrivning av retorikens 
historia. 
 
Sammanfattning 
För att eleverna ska få en fördjupad medvetenhet om den retoriska arbetsprocessen be-
skriver samtliga läroböcker partesmodellens olika delar. Svenska impulser 3 och Svenska 
3 Helt enkelt är de läroböcker som beskriver denna på ett mer ingående plan medan res-
terande läroböcker ytligt går in på respektive del i partesmodellen. I två av läroböckerna, 
Svenska rum 3 och Svenska 3 Helt enkelt, kursiveras vissa begrepp och det tycks som om 
detta sker när läroboksförfattarna vill fördjupa elevernas förståelse av den retoriska ar-
betsprocessen.  
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7. Diskussion 
Undersökningen av de fem läroböckerna, Svenska rum 3, Svenska impulser 3, Svenska 3 
Helt enkelt, Insikter i svenska. Svenska 2–3 och Svenska timmar. Språket, har visat att 
samtliga läroböcker är utformade på skiftande sätt men att de även har vissa likheter.  

Läroboken Svenska rum 3 som riktar sig till elever som läser kursen svenska 3 på 
högskoleförberedande program och har ett litteraturvetenskapligt perspektiv är den läro-
bok med minst antal sidor avsatta åt den retoriska arbetsprocessen med endast sex sidor 
av totalt 336 sidor. Läroboken behandlar den retoriska arbetsprocessen utifrån partesmo-
dellen och har sammanlagt sju arbetsuppgifter som berör muntlig framställning och argu-
menterande tal. Trots fåtalet sidor av lärobokens totala antal sidor förefaller det som om 
läroboksförfattarna Eriksson m.fl. försöker skapa en retorisk medvetenhet hos eleverna 
genom att dels beskriva partesmodellens olika delar relativt grundligt, dels kursivera vik-
tiga begrepp och fraser som på så sätt kan uppmärksammas av eleven.        

Att så få sidor tilldelas muntlig framställning och argumenterande tal kan visserligen 
bero på att Svenska rum 3 har ett litteraturvetenskapligt perspektiv men samtidigt är det 
en lärobok som ska vara konstruerad för kursen svenska 3 där muntlig framställning och 
argumenterande tal är med i det centrala innehållet i läroplanen (Skolverket 2011:176). 
Att muntlig framställning och argumenterande tal är en del av det nationella provet i kur-
sen svenska 3 visar även på dess betydelse för kursens utformning. Olsson Jers 
(2012:124) menar att detta understryker argumentationens centrala plats i svenskunder-
visningen.   

Att inte inkludera en grundligare beskrivning av partesmodellen, den retoriska arbets-
processen och hur eleven förväntas arbeta med dessa är således problematiskt. Det är 
troligt att Eriksson m.fl. när det gäller muntlig framställning och argumenterande tal har 
valt att utveckla färdighetskunskaper istället för ett metaspråk och metakunskap hos ele-
verna. Att färdighetkunskap istället för metakunskap förekommer i vissa av läroböckerna 
som behandlar muntlig framställning och argumenterande tal är även något som Lunås-
haug Marthinsen (2015:80) framhåller i sin forskning. Ur ett samhällsperspektiv är det 
också problematiskt när elever inte tränas i muntlig kommunikation då möjligheten att 
göra sin röst hörd hänger starkt samman med demokrati (Olsson Jers 2012:11). Då sko-
lans uppdrag är att fostra demokratiska medborgare är det viktigt att skolan tränar sina 
elever i att våga och vilja göra sina röster hörda (Skolverket 2011:6).    

De uppgifter som går att koppla till muntlig framställning och argumenterande tal är i 
Svenska rum 3 sju till antal. Dessa uppgifter, som förekommer utspridda i läroboken, har 
innehållsrik information men jag bedömer att deras placering i läroboken inte gynnar ele-
vernas utveckling av en retorisk medvetenhet. Att uppgifter eller en metatext inte placeras 
i samma kapitel eller i det avsnitt som berör den retoriska arbetsprocessen kan enligt 
Lunåshaug Marthinsens (2015:74) undersökning bidra till att elevernas förståelse av 
muntlig framställning och argumenterande tal inte ökar så mycket som den skulle kunna 
göra.  

Läroboken Svenska impulser 3 har, till skillnad från Svenska rum 3, avsatt ett eget 
kapitel till muntlig framställning och argumenterande tal och detta kapitel är på 78 sidor 
av totalt 348 sidor. Svenska impulser 3 riktar sig till samtliga program som läser kursen 
svenska 3 på gymnasiet. För att skapa en retorisk medvetenhet hos eleverna förefaller det 
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som om läroboksförfattarna Markstedt och Eriksson har valt att förklara partesmodellen 
och den retoriska arbetsprocessen grundligt och nyanserat. Att partesmodellens olika steg 
förklaras på detta sätt kan bidra till att eleverna utvecklar ett metaspråk och en metakun-
skap om den retoriska arbetsprocessen, och på så sätt kan elevernas retoriska medvetenhet 
öka. Att läroboken har ett flertal kända talare och tal representerade i den beskrivande 
texten kan troligtvis även det bidra till att de elever som läser i denna lärobok utvecklar 
och ökar sin medvetenhet om den retoriska arbetsprocessen.  

Arbetsuppgifterna i Svenska impulser 3 är många till antalet, hela 22 stycken där 11 är 
direkt kopplade till argumentation och det argumenterande talet. Att ha många arbetsupp-
gifter kopplade till argumentation och argumenterande tal förefaller vara en strategi från 
läroboksförfattarna Markstedt och Eriksson att skapa en retorisk medvetenhet hos ele-
verna. Genom detta kan således ett metaspråk och en metakunskap om den retoriska ar-
betsprocessen skapas hos eleverna (Lunåshaug Marthinsen 2015:80). I denna lärobok fö-
rekommer också mest arbetsuppgifter som är av karaktären att diskutera, berätta och pre-
sentera. Detta stämmer överens med Lunåshaug Marthinsens (a.a. s. 75) forskning som 
visade att i hennes undersökta läroböcker var dessa typer av arbetsuppgifter i majoritet.   

I läroboken Svenska 3 Helt enkelt disponeras muntlig framställning och argumente-
rande tal i ett eget kapitel, Muntlig framställning med retorisk arbetsprocess. Detta kapitel 
är på sammanlagt 58 sidor av totalt 303 sidor. Denna lärobok riktar sig till samtliga pro-
gram som läser kursen svenska 3 på gymnasiet. Kapitlet för muntlig framställning och 
argumenterande tal inleds med en presentation av det centrala innehållet gällande muntlig 
framställningen och argumenterande tal för kursen svenska 3 vilket bidrar till att eleverna 
får en snabb överblick över det kursmål som kommer att prövas och sedermera bedömas. 
Även denna lärobok behandlar partesmodellen när den retoriska arbetsprocessen besk-
rivs. Även det argumenterande talets utformning i talsituationen beskrivs. Jag bedömer 
att dessa beskrivningar i läroboken är grundliga och nyanserade vilket kan bidra till att 
eleverna utvecklar en retorisk medvetenhet utifrån den retoriska arbetsprocessen.  

Vidare väljer läroboksförfattarna Nilsson och Winqvist att, precis som i läroboken 
Svenska rum 3, kursivera olika begrepp som är viktiga i den retoriska arbetsprocessen. 
Att Nilsson och Winqvist har valt att kursivera dessa begrepp kan bidra till en ökad för-
ståelse av den retoriska arbetsprocessen. I beskrivningen av partesmodellen har denna 
lärobok det mer moderna tillägget av emendatio. Detta innebär att i Svenska 3 Helt enkelt 
finns det ett helt avsnitt som ägnas åt att lära eleverna att utvärdera sitt tal och att själva 
ge feedback till andra talare. Att eleverna ges möjlighet att lära sig dessa retoriska arbets-
verktyg kan i längden stärka deras retoriska medvetenhet och att de utvecklar ett meta-
språk kring retoriken. Denna slutsats stärks också av det som framkommer i Lunåshaug 
Marthinsens (2015:76) undersökning angående den retoriska arbetsprocessen och dess 
potential att utveckla elevernas metaspråk. 

Uppgifterna i Svenska 3 Helt enkelt förekommer i kapitlets slut och är totalt 19 stycken 
där 15 av dessa är direkt kopplade till argumentation och argumenterande tal. Dessa upp-
gifter är, precis som i Svenska impulser 3, av karaktären att diskutera, berätta och presen-
tera, vilket återigen överensstämmer med Lunåshaug Marthinsens (a.a. s. 75) forsknings-
resultat. Dock skiljer sig uppgifterna i Svenska 3 Helt enkelt gentemot Svenska impulser 
3 då den förstnämnda har en slutuppgift som är anpassad efter Lgy11:s kunskapskrav 
gällande muntlig framställning och argumenterande tal, och en sådan uppgift förekommer 
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inte i den sistnämnda. Instruktionerna till uppgifterna i Svenska 3 Helt enkelt är även mer 
informationsrika än vad uppgifterna är i Svenska impulser 3.  

Läroboken Insikter i svenska. Svenska 2–3 riktar sig till samtliga program på gymna-
siet som läser kurserna svenska 2 och 3. Innehållet i denna lärobok framställs således 
motsvara två kursers kursmål. I Insikter i svenska. Svenska 2–3 disponeras muntlig fram-
ställning och argumenterande tal i kapitlet Tala där beskrivningen av den retoriska ar-
betsprocessen behandlas i avsnittet Retorik. Kapitlet Tala är på 37 sidor av sammanlagt 
343 sidor. Läroboksförfattarna Harstad och Tanggaard Skoglund förefaller ha valt strate-
gin att först presentera partesmodellen och den retoriska arbetsprocessen kortfattat för att 
sedan fördjupa den något. Denna fördjupning är dock inte lika grundlig och nyanserad 
som i läroböckerna Svenska impulser 3 och Svenska 3 Helt enkelt. Snarare kan beskriv-
ningen av den retoriska arbetsprocessen liknas vid den som förekommer i Svenska rum 3.  

För att skapa en retorisk medvetenhet hos eleverna förefaller det som om Harstad och 
Tanggaard Skoglund har valt att beskriva den retoriska arbetsprocessen i ett sammanhang 
som eleverna kan relatera till. Att Harstad och Tanggaard Skoglund beskriver olika före-
teelser i duform kan uppskattningsvis bidra till att innehållet i texten skapar en medve-
tenhet om den retoriska arbetsprocessen hos eleverna, då de möjligtvis upplever att läro-
boken riktar sig direkt till dem.    

Uppgifterna i Insikter i svenska. Svenska 2–3 som är kopplade till muntlig framställ-
ning och argumenterande tal är 13 i antal och av dessa är tre stycken direkt kopplade till 
argumentation och argumenterande tal. Detta innebär att antalet uppgifter som är av ar-
gumentationskaraktär är väldigt litet vilket troligen kan resultera i att eleverna inte ut-
vecklar en retorisk medvetenhet och ett metaspråk kring retorik.  

Att Insikter i svenska. Svenska 2–3 är anpassad efter kurserna svenska 2 och 3 förefal-
ler utifrån ovanstående resonemang vara till nackdel för eleverna då informationen i lär-
oboken är allt för kortfattad och onyanserad. Detta kan bidra till att de elever som läser 
kursen svenska 3 finner läroboken och dess uppgifter inte särskilt utmanande eller rele-
vanta.  

I Svenska timmar. Språket disponeras argumenterande tal till avsnittet Retorik som 
förekommer i kapitlet Tala. Detta kapitel är på 42 sidor av sammanlagt 379 sidor. Själva 
avsnittet Retorik är på 17 sidor. I avsnittet Retorik avhandlas den retoriska arbetsproces-
sen kortfattat och eleverna ges i stället för en grundlig och nyanserad beskrivning av par-
tesmodellen en grundlig beskrivning av retorikens historia. Det är därför troligt att Waje 
och Skoglund har tänkt sig att denna bakgrund ska skapa en förståelse av den retoriska 
arbetsprocessen hos eleverna. Resultatet blir dock att det material som presenteras är allt-
för kortfattat för att eleverna ska kunna skapa sig en egen uppfattning om den retoriska 
arbetsprocessen och ett metaspråk blir svårt att utveckla för eleverna.  

En bidragande orsak till att Waje och Skoglunds beskrivning av den retoriska arbets-
processen är så kortfattad kan vara att läroboken Svenska timmar. Språket täcker kurserna 
svenska 1, 2 och 3 på gymnasiet. Det är således mycket information och många kursmål 
som ska behandlas på 379 sidor.  

De uppgifter som förekommer i denna lärobok är 13 stycken där 8 av dessa är direkt 
kopplade till argumentation. Dock förekommer inga uppgifter som är kopplade till argu-
menterande tal eller den retoriska arbetsprocessen. Om eleverna inte erbjuds möjlighet att 
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arbeta praktiskt med den retoriska arbetsprocessen eller öva på att hålla ett argumente-
rande tal blir det därmed också svårt att skapa en retorisk medvetenhet och utveckla ett 
metaspråk hos eleverna.   

 
7.1 Sammanfattande slutsatser   
Syftet med min undersökning är att undersöka hur fem tryckta läroböcker för kursen 
svenska 3 på gymnasiet behandlar ämnet muntlig framställning och argumenterande tal. 
Vidare är syftet att undersöka hur läroböckerna skapar en retorisk medvetenhet hos ele-
verna, vilket utrymme muntlig framställning och argumenterande tal får i läroböckerna 
och undersöka eventuella likheter och skillnader mellan läroböckerna.  

Resultatet av min undersökning visar att de fem undersökta läroböckerna har både lik-
heter och skillnader. Alla läroböcker tar upp partesmodellen och den retoriska arbetspro-
cessen men skillnaden är vilket utrymme denna ges. Detta resultat stämmer följaktligen 
överens med Lunåshaug Marthinsens (2015:73) undersökningsresultat som visade att den 
största skillnaden i hennes undersökta läroböcker var vilket utrymme som tilldelades 
muntlig färdighet. Att samtliga läroböcker nämner partesmodellen visar också på dess 
betydelse för den retoriska arbetsprocessen och läroböckernas beskrivelse av partesmo-
dellen stämmer överens med Palmérs beskrivning av denna (Palmér 2008:83).  

Undersökningen visar att Svenska 3 Helt enkelt och Svenska impulser 3 är de två läro-
böcker som erbjuder eleverna en djupare förståelse av den retoriska arbetsprocessen och 
på så sätt bidrar till att eleverna kan utveckla en retorisk medvetenhet och ett metaspråk 
kring retorik. Undersökningen visar även att dessa två läroböcker har flest störst antal 
uppgifter dedikerade till muntlig framställning och argumenterande tal. 

Vidare visar resultatet från min undersökning att de två läroböcker som riktar sig till 
fler kurser än kursen svenska 3, Insikter i svenska 2–3 och Svenska timmar. Språket, in-
nehåller en allt för kortfattad informationsdel om den retoriska arbetsprocessen för att det 
ska kunna tolkas som att innehållet kan bidra till en ökad retorisk medvetenhet hos ele-
verna. Även läroboken Svenska rum 3 beskriver den retoriska arbetsprocessen kortfattat. 
Jag bedömer att beskrivningen är för tunn för att kunna leda till att eleverna utvecklar en 
retorisk medvetenhet och ett metaspråk kring retorik. Det förefaller således som om dessa 
läroböcker fokuserar mer på färdighetskompetenser än på metaspråksutveckling. Återi-
gen stämmer detta resultat överens med Lunåshaug Marthinsens undersökningsresultat 
(2015:76).  

Då Skolverkets (2006:10) rapport visar att olika läromedel har en styrande effekt på 
undervisningen är det bekymmersamt när vissa läroböcker brister i sin beskrivning av 
muntlig framställning och argumenterande tal. Att dessa brister finns i de undersökta lär-
oböckerna visar mitt undersökningsresultat. Detta kan resultera i att de elever som kom-
mer i kontakt med dessa läroböcker har sämre chans att lyckas med högre studier med 
lärobokens hjälp. En motsvarande slutsats kommer Lilja Waltå (2011:139) fram till i sin 
undersökning vilket stärker denna tes.  
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8. Avslutande reflektioner 
Att genomföra en läroboksanalys är något som är både tidskrävande och givande. Genom 
min undersökning har jag kommit till insikt om att skapandet av läroböcker måste vara 
väldigt komplicerat eftersom det kräver att alla kursmål aktualiseras samtidigt som läro-
boken ska tilltala både lärare och elever. Jag har även kommit till insikt om att de läro-
böcker som finns ute på marknaden inte automatiskt uppfyller de krav som lärare bör 
ställa på de läroböcker som används i undervisningen.  

Jag har även kommit att förstå att det finns luckor i svensk forskning om hur muntlig 
framställning och argumenterande tal presenteras i läroböcker. Detta är enligt min mening 
synd då muntlig kommunikation är en så viktig del av vårt moderna demokratiska sam-
hälle. Jag hoppas därför att mer forskning görs på muntlig framställning och argumente-
rande tal i framtiden och i synnerhet forskning om hur läroböcker beskriver detta. Det 
vore även intressant om forskare undersökte hur elever själva uppfattar undervisningen 
gällande muntlig framställning och argumenterande tal.  
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