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Abstract  

The purpose of this study is to highlight some of the methods that teachers use to develop 

students’ oral ability as well as investigate the difficulties and opportunities that may arise 

from oral submissions. Part of the study deals with students that have speaking anxiety and 

also looks at what the students themselves consider necessary to dare to speak. 

 

Discourse comes in many shapes and forms and is an important part, not only in school, but it 

is also something that students must learn to perfect in their work life and therefore the focus 

has been set on how to practise this and what tools teachers are using. The study has not 

observed newly arrived students since oral practising with them takes place under totally 

different circumstances. 

 

The empirical material in this study is based on observations and interviews with the teachers. 

There was also a questionnaire for the students. The results show that the teachers follow the 

Canons of Rhetoric though unconsciously as well as the strategies at hand for developing 

communicative competence. It is also important to think about the classroom climate, how to 

make the students comfortable together. The result showed no apparent difference in work 

methods when comparing the teachers, however if you look at previous research both teachers 

and students suggests that they get to practice a lot to prepare for oral submissions. 

 

English titel: Communication and interaction - A study of the teachers' choice of working 

methods in oral communication and speech anxiety. 

 

Keywords: Rhetoric, oral expression and speech anxiety. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka några av de arbetssätt som lärarna använder för att 

utveckla elevers muntliga förmåga och varför de valt dessa arbetssätt, samt vilka svårigheter 

och möjligheter lärarna anser kan uppkomma vid muntliga framställningar. Studien går även 

in en del på hur man kan arbeta med talängsliga elever samt vad eleverna själva anser krävs 

för att man ska våga tala.  

 

Samtal i olika former är en viktig del, inte bara i skolan utan även något eleverna måste ta 

med sig efter och därför har fokus legat på hur eleverna får öva på detta och vilka resurser 

lärarna använder sig av. Studien har inte tagit med nyanlända elever då muntliga 

framställningar för dessa elever sker under andra premisser.  

 

Det empiriska materialet grundar sig i observationer av lektioner, intervjuer med lärare samt 

frågeformulär till eleverna. Resultatet visar att lärarna följer den retoriska partesmodellen 

även om det sker omedvetet samt de strategier som finns för att utveckla kommunikativ 

kompetens och en viktig del för att elever ska våga tala är klassrumsklimatet, hur eleverna 

känner sig bekväma med sina kamrater. Resultatet visade ingen större skillnad i arbetssätten 

mellan de olika lärarna men till skillnad vad tidigare forskning kommit fram till anser både 

lärare och elever att de får öva ganska mycket inför muntliga framställningar.  

 

 

 

Nyckelord: Retorik, muntliga framställningar och talängslan.  
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Förord 

Detta examensarbete är en del av Grundlärarutbildningen med inriktning mot åk 4-6 med 

interkulturell profil vid Södertörns högskola. 

 

Jag vill tacka min handledare och de lärare på Södertörn som har väglett mig under denna tid 

samt de informanter som deltog i undersökningen genom observationer, intervjuer och 

frågeformulär. Speciellt tack till min handledare under min VFU som väglett mig och 

introducerat mig för andra lärare.  
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1. Introduktion 

Muntlig framställning är en mycket vanlig redovisningsform antingen enskilt eller i grupp, där 

fokus oftast ligger på framförandet (Olsson Jers 2012). Kommunikativ kompetens är 

nödvändig för att människor ska kunna verka som demokratiska medborgare, där 

kompetensen definieras som en kombination av muntliga kunskaper, färdigheter och attityder 

(Olsson Jers 2010). Anward (1983 se Palmér 2010, ss. 13-14) beskriver hur en individ under 

ungdomstiden lär sig att behärska flera språkroller, först dialoger därefter monologer där den 

fria monologen är den roll som anses mest avancerad. 

 

Muntlig framställning är ett vitt begrepp som kan innefatta bland annat redovisning, 

presentation och argumentation och handlar om hur någon talar (Olsson Jers 2010, s.93). I de 

yngre åldrarna kan eleverna ofta redovisa inför mindre grupper eller till och med ensam med 

läraren men i de äldre åldrarna blir det svårare och i de nationella proven idag finns det även 

en muntlig del. 

 

I läroplanen under kapitlet svenska står det att språk är människans främsta redskap för att 

tänka, kommunicera och lära, samt att vi genom språket utvecklar vår identitet, uttrycker 

känslor och tankar (Skolverket 2017a, s. 252). Det gäller såväl skriftligt som muntligt språk. 

Kommunikation är alltså ett redskap för att förmedla bland annat våra tankar och känslor men 

vad kommunikationen leder till beror på hur vi använder den (Nilsson & Waldemarson 2016, 

s. 30). Det centrala innehållet för svenska i läroplanen tar upp tala, lyssna och samtala som ett 

eget område där eleverna bland annat ska få utveckla sin förmåga i muntliga presentationer 

och i muntligt berättande för olika mottagare om ämnen hämtade från vardag och skola samt 

hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation. Vidare tas det upp att genom 

undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla bland annat sitt talspråk så att de 

får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang (Skolverket 2017a, s. 

252). När det gäller att utveckla sitt skriftspråk får eleverna ofta öva, ge feedback och få 

feedback innan den slutliga produkten visas. Men hur mycket får eleverna arbeta med sina 

muntliga framställningar innan redovisningen och hur vet eleverna hur gester och kroppsspråk 

kan påverka presentationen? Enligt Cecilia Olsson Jers (2012) som är lektor i svenska, ges det 

få tillfällen att med hjälp av lärarens stöd få prova på olika dispositionsordningar, sätta sig in i 
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den språkliga utformningen utifrån dem som ska lyssna och få tillfällen ges för att öva framför 

varandra för att få respons. 

 

Det finns tidigare forskning om varför man kan ha talängslan och vilka faktorer som påverkar 

detta. Det finns även forskning om språkutveckling och skrivprocessen sett ur olika vinklar 

men i skolans uppdrag ingår även ett ansvar för elevens muntliga språk (Palmer 2008, s. 9). 

Enligt Palmér (2010, s. 53) borde skolan undervisa om samtal för att underlätta för alla de 

elever som inte av sig själva förstår hur de bör använda språket för bästa möjliga lärande. 

Kommunikation är ett redskap men vilken effekt man får beror på hur man använder det och 

hur skicklig man är (Nilsson 2016, s.101). De samtal som lärare och kamrater för med 

varandra har stor betydelse för elevernas möjlighet att utveckla sina språkliga erfarenheter 

(Palmér 2008, s.9). 

 

Under större delen av mitt vuxna liv har jag arbetat med yrken där man mer eller mindre 

måste tala inför andra. I de flesta fallen har jag inte stött på några problem, men när jag 

började på lärarutbildningen så fick jag erfara att jag knappt klarade av att genomföra en 

muntlig presentation utan att bli både nervös, yr och illamående. Under min praktik har jag 

stött på olika elever som även de tyckt att det har varit jättejobbigt att genomföra muntliga 

framställningar.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Den här studien undersöker hur fyra olika lärare arbetar med processen kring muntlig 

framställning på svenska och vilka arbetssätt och strategier lärarna ger eleverna för att stärka 

elevers förmåga till muntliga framställningar i årskurs fem samt hur de fångar upp elever som 

har talängslan. Studien fokuserar på de arbetssätt och metoder som kan kopplas till retorik och 

de olika stegen för kommunikativ kompetens. Studien tittar även på vad eleverna anser krävs 

för att våga tala. Utifrån detta övergripande syfte kommer studien att utgå ifrån dessa mer 

specifika frågor: 

 Vilka metoder och arbetssätt används för att stärka elevers förmåga till muntliga 

framställningar i svenska? 

 Hur stödjer och arbetar läraren med talängsliga elever i de olika klasserna i ämnet 

svenska? 

 Vad anser eleverna att det krävs för att våga tala? 
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1.2 Avgränsningar 

Det här är en avgränsad studie gjord i en skola med fyra olika klasser och fyra olika lärare i 

ämnet svenska. Jag har valt att inte titta närmare på enskilda elever så som till exempel elever 

med annat modersmål, som kan ha andra förutsättningar för muntliga framställningar. Studien 

kommer inte heller titta på muntlig framställning vid lärarledda helklassamtal vilket till 

exempel kan ske som uppföljning av olika uppgifter, även om detta är en viktig del av muntlig 

framställning. Däremot kommer studien att fokusera på förberett tal och på smågruppssamtal 

vilket är en samtalstyp där fördjupade resonemang kan utvecklas genom att eleverna får tänka 

tillsammans, överväga och argumentera (Palmér 2010, s. 52). 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

I bakgrundsavsnittet tar jag upp vad styrdokumenten säger om muntlig kommunikativ 

förmåga och vad litteraturen skriver om talängslan och dess orsaker och symptomer samt om 

olika typer av muntlig framställning. Sedan följer tidigare forskning om ämnet följt av den 

teoretiska ram för hur man kan arbeta med muntlig kommunikation och de problem som kan 

uppstå om man har talängslan. I metod delen tas upp hur jag gått tillväga i min studie och i 

resultat- och analysdelen presenteras materialet och resultatet. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion. 

 

2. Bakgrund 

För att få förståelse för vad den här studien undersökt presenterar jag här vad styrdokumenten 

och litteraturen uppger om ämnet. 

  

2.1 Styrdokumenten 

Undervisningen i svenska språket ska bidra bland annat bidra till att stärka elevernas tilltro till 

deras egen språkliga och kommunikativa förmåga och bidra till en förståelse för att sättet man 

kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor (Skolverket 

2017a, s. 252). Kommentarmaterialet till kursplanen i svenska vidareutvecklar detta med 

formuleringen att elever ska få tilltro till sin språkliga förmåga så de kan uttrycka sig i olika 

sammanhang och för olika syften, att man är så säker på sitt språk att man anpassar det till 
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olika situationer och mottagare (Skolverket 2017b, s. 5). Kommentarmaterialet tar även upp 

att elevers språkförmåga påverkar individens möjligheter att leva och verka i ett samhälle 

(Skolverket 2017b, s. 5).  

 

I läroplanens centrala innehåll finns kunskapsområdet tala, lyssna och samtala, vilket har stor 

betydelse för elevernas tilltro till sin språkförmåga. Vad undervisningen ska utgå ifrån i detta 

kunskapsområde är upp till lärarna och eleverna att välja då meningen är att oavsett vilket 

ämne man samtalar om så ska det ge eleverna kunskaper om hur de kan formulera sig 

tydligare och hur de kan föra samtal och diskussioner framåt (Skolverket 2017b, s. 12).  

 

Innehållet i läroplanen i ämnet svenska som handlar om muntliga presentationer förtydligas i 

kommentarmaterialet med att även innefatta att eleverna ska få undervisning om olika slags 

hjälpmedel för att stödja muntliga presentationer till exempel genom gester och kroppsspråk 

(Skolverket 2017b, s. 13). 

 

2.2 Kommunikation i klassrummet 

Kommunikation är enligt Nilsson (2016, s. 101) grunden till allt samspel mellan människor 

där man meddelar eller delar med sig av något. Det är ett samspel som sker på många olika 

sätt, till exempel genom språk och tal samt gester och ansiktsuttryck (Nilsson 2016, s. 101; 

Backlund 2006, s.13). Kommunikation är något man inte kan undvika, allt man gör eller inte 

gör rymmer budskap och tolkningar för omgivningen (Nilsson 2016, s.101). Kommunikation 

sker på olika nivåer där ett budskap har två nivåer, vad som sägs respektive hur det sägs 

(Nilsson 2016, s.102). Kommunikationen kan även vara direkt eller indirekt, antingen 

befinner vi oss på samma plats så man kan se och höra varandra samtidigt eller så är vi skilda 

åt i tid och rum (Backlund 2006, s. 13). Vi använder kommunikation i olika situationer och 

med olika mönster och det kan röra sig om allt ifrån småprat, diskussioner eller 

framställningar (Backlund 2006, s. 35). Det finns grundläggande skillnader beträffande 

kommunikation mellan två människor och människor i grupp. Som del i en grupp måste 

hänsyn tas till bland annat gruppens dynamik, dess mål och relationer och det händer även 

mer i en grupp. Till exempel så kan någon byta samtalsämne, avbryta och det kan bildas 

allianser (Nilsson 2016, s. 102). Kommunikationssituationen för eleverna i ett klassrum ger 

eleverna dubbla mottagare då både läraren och kamraterna är närvarande (Palmér 2008, s. 20).  
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2.2.1 Smågruppssamtal 

Smågruppssamtal är en samtalstyp där elever som annars ogärna talar i helklass ofta deltar 

aktivt (Palmér 2010, s.51). I smågruppssamtal arbetar eleverna utan lärarens omedelbara 

medverkan (Palmér 2008, s.28). Genom smågruppssamtal får eleverna möjlighet att utveckla 

sin samarbetsförmåga, vilket är både språkligt och socialt men hur givande dessa typer av 

samtal blir beror på bland annat hur uppgiften som eleverna får är utformad, hur samtalet 

organiseras och hur samspelet i gruppen utvecklas (Palmér 2010, s. 51). Samtalet kan ske som 

ett utforskande samtal där deltagarna bland annat tänker högt, ställer hypoteser, tvekar och 

ändrar samtalets inriktning vid behov och i denna typ av samtal sker en reflektion vilket är 

nödvändigt för inlärning (Palmér 2008, s.28). Denna teori kan kopplas till Vygotskijs tankar 

om förhållandet mellan tanke och språk (Palmér 2008, s.28).  

 

Det finns olika typer av smågruppssamtal som bland annat utforskande samtal, där man 

tänker högt, formulerar hypoteser och vid behov ändrar språket. I utforskande samtal får 

eleverna tänka tillsammans genom att behandla varandras idéer och motivera sina åsikter 

(Palmér 2010, s. 52). Typen av här-och-nu-samtal, är så kallade kontextberoende samtal som 

är bundna till en aktivitet och det är aktiviteten som styr såväl innehåll som språk (Palmér 

2010, s. 52). 

 

Den norske forskaren Matre (2009 se Palmér 2010, s. 54) genomförde en studie där läraren 

gjorde eleverna uppmärksamma på hur man kan inleda samtal, hur man visar att man är en bra 

lyssnare och eleverna fick tala om olika slags samtal, när de används och för vilka syften. 

Detta för att stärka elevers samtalskompetenser i grupp. Forskning har enligt Palmér (2010, s. 

56) visat att eleverna lär sig mest i de grupper där interaktionen är stor och där eleverna fått 

öppna uppgifter som kräver samarbete av eleverna. Johannesson (2010, s. 23) anser att man 

lär sig mycket genom att lyssna på andra talare, även på dem som misslyckats, för då inser 

man vad man själv bör undvika. Samspel som sker i grupp präglas av den kultur som 

utvecklas i gruppen (Palmér 2008, s.9). Några andra saker som påverkar smågruppssamtal är 

identitet och kön vilket min studie dock inte kommer att titta närmare på. 

 

2.2.2 Förberett tal 

Inom de flesta skolämnen är förberett tal en kommunikationsform och ingår oftast i ett större 

sammanhang och kan ske genom bland annat muntlig redovisning. Vid muntlig redovisning 
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handlar det ofta om att redogöra för resultatet av ett arbete och detta kan i vissa fall 

kombineras med bilder, drama eller andra former och blir då multimodalt (Palmér 2010, s.80). 

Ofta är syftet att eleverna ska tillägna sig talarkonsten. Barnes & Todd (1995 se Palmér 2010, 

s. 80) anser att muntlig redovisning ger eleverna tillfälle att reflektera över och visa vilka 

kunskaper de har skaffat sig under arbetet. Ett framgångsrikt sätt att stötta eleverna är att låta 

eleverna språkligt bearbeta material i flera steg (Palmér 2010, s. 81). Här kan retoriken 

komma in vilket ger eleverna kunskap om hur man bygger upp och framför ett budskap. Den 

retoriska processen, den så kallade partesmodellen, beskriver hur talaren utför sitt uppdrag i 

olika steg. En mer detaljerad beskrivning av partesmodellen går att läsa under paragraf 4.1. 

För att ge eleverna möjlighet att utvecklas fram till det förberedda talet anser Strömquist 

(1996 se Palmér 2008, s. 26) att en systematisk talundervisning, innehållande en rad 

språkutvecklande och muntliga aktiviteter med stigande svårighetsgrad används, vilket även 

gynnar de talängsliga eleverna genom att de bland annat lägger ner mer tid på förberedelser. 

 

2.4 Retorik 

Retorik betyder talarkonst och dess syfte är att övertyga genom kommunikation (Olsson Jers 

2010, s. 30). Genom retoriken får man förståelse för vilket språk en talare bör använda, vilka 

bilder och argument som är passande för en speciell publik och hur talet är uppbyggt och hur 

det framförs (Backlund 2009, s. 16). Retoriken utgår ifrån tre olika situationer. Genus 

judiciale är tal som har uppgift att bedöma eller värdera olika handlingar. Genus 

deliberativum handlar om övervägningar och överläggningar där olika argument vägs mot 

varandra medan genus demonstrativum har syftet att hylla eller kritisera något eller någon. 

Utöver detta delas retoriken in i tre olika sätt att övertyga lyssnarna. Ethos som handlar om 

talarens karaktär, pathos vädjar till lyssnarens känslor och logos vädjar till förnuftet och 

består av argument, sakskäl och liknande (Olsson Jers 2010, s.31).  Dessa uppdelningar är 

kanske inte det man tänker på när det handlar om grundskolan eller vad man låter eleverna 

fokusera på utan det handlar om arbetsprocessen, den retoriska processen. 

 

2.5 Talängslan 

När man i en viss typ av situation eller inför vissa människor alltid erfar stark ängslan, ångest, 

för att tala och att man då systematiskt försöker undvika situationer där man förväntas tala så 

handlar det om talängslan (Copp 1980, s. 8). Enligt Copp (1980, s. 8) är talängslan alltid 
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emotionellt betingad och upplevs utifrån inre eller yttre förväntade krav på intellektuell verbal 

prestation och/eller inre eller yttre förväntade krav på emotionella och verbala budskap. Det är 

enligt Backlund (2009, s. 192) viktigt att skilja på talängslan och tystlåtenhet där den tystlåtne 

väljer frivilligt och utifrån sin person att inte ta till orda även om detta kan vara kopplat till 

bland annat för lite träning, känslan att inte duga och rädslan för att göra bort sig.  

 

Att man blir lite nervös inför muntliga presentationer är, enligt Axelsson (2011, s. 14) normalt 

och även bra för det skärper sinnet genom att adrenalinet flödar och hjärtat pumpar fortare 

men det är när nervositeten blir övermäktig som man talar om talängslan och den kan även 

uppträda vid andra muntliga kommunikationssituationer. Talängslan innebär ängslan att visa 

språklig oförmåga som till exempel bristande ordförråd, uttal och röst och förekommer i alla 

åldrar samt i båda könen (Copp 1980, s. 8).  

 

 

Skiöld (1989, s. 21) anser att pedagogiken i skolan ibland säger emot sig själv genom att man 

säger till kommunikativa elever att sitta still och hålla sig lugna för att sedan när de blir äldre 

tvinga fram dem för muntlig framställning. 

 

2.5.1 Orsaker till talängslan 

Skiöld (1989, s. 21) tar upp att tala inför en grupp, där ens position redan är bestämd, är 

obehaglig och är en av anledningarna till att vissa elever är tysta. Ändå är muntlig 

framställning ett kunskapsområde som finns med i Läroplanen och alltså måste genomföras 

av eleverna. Talängslan beror i vissa sammanhang oftast på att vi uppfattar dessa 

talsituationer som något slags provsituationer där våra prestationer, det vi säger, bedöms och 

värderas (Copp 1980, s. 25; Axelsson 2011, s. 17). Vidare menar Copp (1980, s. 26) att 

talängslan i vissa sammanhang även kan bottna i att man i en grupp känner sig otrygg med en, 

som även Skiöld (1989) påpekade, position som redan är bestämd eller så kan det bottna i att 

man tycker illa om eller är rädd för en speciell person samt att man har bristande träning. 

Detta ger personen en osäkerhet och bristande självförtroende som även kan finnas där sedan 

tidigare genom olika faktorer från uppfostran och skola (Copp 1980, s. 28). 
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2.5.2 Symptomer vid talängslan 

Talängslan brukar yttra sig i olika fysiska reaktioner som till exempel rodnad, skakighet och 

hjärtklappning, vilket inte behöver synas för publiken (Axelsson 2011, s.16; Skiöld 1989, s. 

17). Olsson Jers (2010, s. 162) kopplar dock symptomer som illamående och hjärtklappning 

till exponeringsängslan som är känslan av obehaget som uppstår när man tror att de som 

lyssnar noterar och kanske värderar kroppen och talet. Exponeringsängslan blir synligt i talet.   

Vid talängslan, vilket är en slags ångest, drabbas man med både känslomässiga och kroppsliga 

reaktioner som rädsla, panik och en känsla av hjälplöshet (Copp 1980, s.27). De psykiska 

besvären kan vara kopplade till känslor av otillräcklighet och oförmåga att finna ord att 

uttrycka sig med (Skiöld 1989, s18). Utöver de fysiska och psykiska reaktionerna drabbas de 

talängsliga i hög grad av en nedvärdering av de egna intellektuella resurserna (Skiöld 1989, s. 

19). 

 

2.6 Sammanfattning 

Styrdokumenten för svenska språket tar upp att elever ska få tilltro till sin språkliga förmåga 

så de kan uttrycka sig i olika sammanhang. Eleverna ska även få kunskaper om hur man kan 

formulera sig och vilka hjälpmedel man kan använda sig av för att stödja sina presentationer. 

Muntlig framställning kan ske på olika sätt bland annat genom smågruppssamtal och förberett 

tal. Genom retoriken kan man få förståelse för vilket språk man ska använda och vilka 

hjälpmedel som kan vara nyttiga samt hur talaren kan utföra sitt uppdrag i olika steg. 

  

Vissa elever kan känna en stark ängslan för att tala på grund av förväntade krav och rädslan 

att göra bort sig. Talängslan beror bland annat på hur vi uppfattar talsituationer och på hur 

trygg man känner sig i en grupp. Vid talängslan kan man drabbas av både känslomässiga och 

kroppsliga reaktioner. 

 

3. Tidigare forskning 

Här presenteras den tidigare forskning som i huvudsak har legat till grund för denna studie 

med fokus på hur elever samtalar tillsammans och kan utveckla sin kommunikativa 

kompetens och hur talängslan kan påverka elevernas muntliga framställning samt vad man 

kan göra för att förebygga talängslan. 
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3.1 Samtal och interaktion 

Littleton, Mercer, Dawes, Wegerif, Rowe & Sams (2005) har gjort en studie i Storbritannien 

där de har utforskat samtal mot bakgrund av den sociokulturella teorin om språk och lärande 

där lärande ses som en social verksamhet man gör tillsammans och som formas av den sociala 

gemenskapen man ingår i. Studien genomfördes som ett program med ett tiotal lektioner för 

att lära elever att tänka tillsammans genom att med läraren få diskutera vad som kännetecknar 

produktiva samtal och hur varje deltagare kan bidra till samtalet.  Fokus i studien har legat på 

olika program utformade för att utveckla och stödja en effektiv samarbets- och 

diskursgemenskap med särskild tonvikt på att underlätta elevers användning av pedagogiskt 

effektivt samtal. Studien visar att elevers utveckling av diskussionsförmågan är starkt 

beroende av lärarnas användning av utforskande språk med betoning på resonemang. Littleton 

et al. (2005) studie visar att värdet av lärarstrategier som betonar och undervisar samarbete 

med snabb återkoppling i gruppsamtal hjälper till att säkerställa att alla inkluderas och att 

svåra ögonblick övervinns för att eleverna ska kunna fortsätta att vara fokuserade på den 

aktuella uppgiften. Studien visar att det är viktigt att hjälpa elever att lära sig interagera i 

klassrumsförhållandet eftersom elevernas engagemang och interaktion med andra kan leda till 

mer djupgående inverkan på deras omständigheter att förvärva bättre förståelse. Littleton et al. 

(2005) anser att elever behöver utveckla en medvetenhet, om hur samtal och lyssnande som 

verktyg för att tänka tillsammans kommer att kunna hjälpa dem etablera och upprätthålla 

fokuserade samarbetande samtal. Genom att avsluta smågruppsamtal med en helklass 

diskussion ges eleverna möjligheter att dela idéer och reflektera över gruppens arbete. 

Nyckeln till att engagera elever med sina klasskamrater på ett socialt och effektivt sätt är att 

utnyttja dessa processer för att stödja elevers lärande till en motiverad dialog med andra för att 

i slutändan få förståelse för sin egen utveckling.  

 

Palmér (2008) har undersökt den muntliga kommunikationen i olika yrkesförberedande 

program med fokus på resonemang och förberett tal. Avhandlingen undersöker muntlig 

kommunikation ur ett språkutvecklingsperspektiv. Resultatet visar att det är viktigt med 

dialogisk undervisning där eleven utmanas i både resonemang och förberett tal. Palmér (2008) 

drar slutsatsen att alla gymnasieelever bör få bättre möjligheter att utveckla sin muntliga 

förmåga. Lärarens sätt att lägga upp undervisningen och samspela muntligt med eleverna har 
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stor betydelse för elevernas utveckling och det framkom även att ovana talare har svårt att 

klara av den muntliga delen på de nationella proven. 

 

Palmér (2008) tar i sin forskning upp att det har visat sig hur grupper, genom att behandla 

varandras bidrag successivt, omskapar sina egna tankar men när det kommer till arbete i 

smågrupper bör indelningen göras så att eleverna samarbetar med andra kamrater än dem de 

umgås med privat för att ge en utmaning för eleverna. 

 

När det kommer till förberett tal visar Palmérs (2008) studie att talande som sker i ett 

monologiskt sammanhang, ett tal från en person, upplevs som mindre meningsfullt av 

eleverna då det inte leder till möten mellan olika perspektiv. Talandet blir istället något man 

gör för att få betyg. Det visade sig även att trots att eleverna fick öva mycket så utvecklades 

de inte maximalt då de sällan uppmanades att reflektera över sitt förberedda tal. 

 

3.2 Utvecklandet av kommunikativ kompetens i klassrummet 

Olsson Jers (2010) undersökte om eleverna fick lära sig att tala och lyssna i klassrummet och 

utgick ifrån ett antal perspektiv som påverkar hur eleverna får möjlighet att bygga och 

etablera ethos och hur de utvecklar sin kommunikativa kompetens. Undersökningen utfördes 

på gymnasieelever och visade bland annat på att den fysiska miljön påverkar eleverna då kort 

avstånd mellan den som talar och den som lyssnar kan bli obekvämt och om man möblerar 

om för olika muntliga aktiviteter ger det möjlighet till större engagemang genom till exempel 

ögonkontakt och att man hör varandra tydligare. Det visade sig att det skiljer i tid när det 

gäller muntliga och skriftliga aktiviteter. Skillnaden ligger i färdighetsträningen som består av 

den retoriska arbetsprocessen vilket är till stor del gemensam för tal och skrift men 

behandlades på olika sätt. Skillnaden i skriftliga och muntliga redovisningar var viktig för 

eleverna men de erbjuds få möjligheter att arbeta med förberedande arbete inför muntlig 

framställning och tyngdpunkten ligger snarare på genomförandet. Det framkom att elever som 

kände sig ängsliga inför muntlig framställning kunde känna en trygghet om det fanns tydlig 

struktur och möjlighet till träning. Studien visade även att det är viktigt för eleverna med en 

tillåtande klassrumskultur vilket inte utesluter oro men underlättar hanteringen av oron. När 

klassrummet präglas av tillit mellan elever och lärare får det positiva konsekvenser när 

eleverna ska tala eller diskutera. Eleverna blev bättre med tiden då de lär känna varandra 

bättre och blir mer bekväma med varandra. Det sker även ett lärande när de ser och lyssnar på 
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varandra då de lär genom upprepad passiv lyssning, så kallad förströdd tillägnelse. De 

faktorer som Olsson Jers (2010) kom fram till som stöd för lärande i klassrummet var bland 

annat många tillfällen till muntliga framställningar, tillåtande klassrumsklimat, respons och 

förströdd tillägnelse.  

 

3.3 Talängslan – orsak och verkan 

Mak (2011) genomförde en undersökning om talängslan i Kina och kom fram till bland annat 

att talängslan är en form av prestationsångest som upplevs utifrån förväntade krav på 

prestationer och rädsla för negativa kommentarer. Dåligt självförtroende och rädslan för att 

misslyckas är olika faktorer som påverkar elevers ångest för att tala i klassrummet. Mak 

(2011) studie visade även att attityden mot ett andraspråk påverkar ångesten att tala inför 

andra i ett klassrum vilket man måste ta hänsyn till om man har elever med annat modersmål 

eller elever som känner sig osäkra på det svenska språket. 

 

Skiöld (1989) genomförde en studie på lärarkandidater med talängslanproblem om olika 

kursers påverkan mot talängslan som sammanställdes i häftet ”Kan du inte tala”. Resultatet 

visade att de lärarkandidater som fått delta i kurser mot talängslan kände sig efter mindre 

hämmade i klassrummet, kunde delta i diskussioner och upplevde en starkare förmåga att 

smälta in i klassgemenskapen. De kände en ökad säkerhet och självtillit. De hade även lärt sig 

genom att lyssna på andras problem. En utav effekterna var att gruppandan förbättrades 

liksom arbetsplatsens atmosfär. Att människor är rädda för att tala i vissa sammanhang kan 

bland annat bero på att vi uppfattar talsituationen som någon slags provsituation där det vi 

säger bedöms och det kan bottna i att man i grupp känner sig otrygg eller är rädd för en person 

samt på bristande träning. Efter att ha medverkat i kurserna mot talängslan kände 

lärarstudenterna bland annat att de fått förbättrad uttrycksförmåga och medvetenhet om 

verbala och icke verbala kommunikationsmetoder. Skiöld (1989) tar även upp olika skäl till 

varför talängslan inte uppmärksammas så mycket och främsta skälet visade sig vara att många 

lärare saknar egna erfarenheter och därför inte upptäcker symptomen hos eleverna samt att 

lärarna ofta är upptagna med att säga till de elever som ägnar sig åt irrelevanta aktiviteter. 

Enligt Skiöld (1989) ligger även koncentrationen hos lärarna på utförandet och inte på 

elevernas emotionella reaktioner. 
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3.6 Sammanfattning 

Tidigare forskning visar att lärarnas språk och resonemang samt vilka lärarstrategier som 

används för att eleverna ska kunna fokusera, har stor betydelse för att utveckla och stödja 

elevers användning av effektiva samtal både när det gäller smågruppssamtal och förberett tal. 

Detta tillsammans med snabb återkoppling underlättar elevers användning av effektiva samtal 

och genom att stödja en effektiv samarbetsgemenskap inkluderas alla. Forskningen visar även 

att den fysiska miljön påverkar eleverna och att förberedelserna inför muntliga aktiviteter 

skiljer sig från skriftliga då eleverna erbjuds få möjligheter att arbeta förberedande inför 

muntlig framställning. Det visar att även struktur och träning minskar oron för ängsliga elever 

och likaså ett klassrum präglat av tillit. Även om delar av forskningen är gjord på äldre elever 

borde principerna vara liknande och kunna appliceras för elever i grundskolan. 

 

4. Teoretisk ram 

Lärande sker genom samarbete i en kontext där mening ses som något som skapas mellan 

människor i själva interaktionen enligt ett sociokulturellt synsätt (Palmér 2010, s.18). Mycket 

av det som de sociokulturella teorierna bygger på står Vygotskij bakom bland annat 

sambandet mellan tanke och språk samt lärandets sociala aspekter (Palmér 2010, s. 15). Under 

skoltiden utvecklas elevens språk på olika nivåer och man kan säga att det går från informellt 

till formellt (Strömquist 1998 se Palmér 2010, s. 11) eller från det personliga till det 

diskursiva språket (Palmér 2010, s. 13). Elevers språkutveckling kan beskrivas som ett antal 

nära samverkande utvecklingslinjer som eleven gradvis behöver lära sig behärska (Palmér 

2010, s. 14). Dessa utvecklingslinjer kan kopplas till Vygotskijs teori om den närmaste 

utvecklingszonen, där zonen är ett tänkt område för vad individen kan lära sig med 

förutsättningen att lärande ska ske i det sociala sammanhanget, situationen och det stöd 

individen får av andra (Palmér 2010, s. 16). Där en viktig utgångspunkt, enligt Vygotskij (se 

Palmér 2010, s. 53), är att när människor i samtal tänker tillsammans utvecklar detta 

kollektiva tänkande också de enskilda individerna. Det sociala sammanhanget och den kultur 

som ingår är betydelsefulla faktorer i den socialisation av olika sätt vi använder språket på 

enligt ett sociokulturellt synsätt (Palmér 2008, s.21). Vi lär oss språk genom att använda språk 

och om det sker utifrån våra intressen och behov ger det större utdelning. Vårt förhållande till 

det vi talar om och dess syfte spelar alltså en roll i språkutvecklingen liksom interaktionen 

med andra människor (Palmér 2008, s.20). 
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4.1 Retoriska processen - partesmodellen 

Den retoriska arbetsprocessen består av sex faser, intellectio, inventio, dispositio, elocutio, 

memoria och actio tillsammans med pronuntiatio (Olsson Jers 2010, s. 32). Dessa faser kan 

man tolka in i läroplanen även om kanske inte alla sex faser är med eller lika förklarade på 

samma sätt. Som tidigare nämnts under kapitlet styrdokument, ska undervisningen i svenska 

bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser 

och att gester samt kroppsspråk påverkar. Vidare tar läroplanen upp att elever ska utveckla sin 

förmåga när det kommer till muntliga presentationer och muntligt berättande för olika 

mottagare med hjälp av stödord, bilder och verktyg för att planera och genomföra (Skolverket 

2017a, ss. 352, 255). 

 

Intellectio består av fem delar vilka är; talaren och dennes förhållande till ämnet, lyssnaren, 

situationen och språket. Det handlar om att talaren sätter sig in i den situation hen ska tala i 

(Olsson Jers 2010, s. 32). Intellectio handlar enligt Hellspong (2011, s. 71) om att förstå 

uppgiften som till exempel vem man ska tala till, vad man ska tala om och var och när 

framförandet ska ske. Detta för att kunna planera det fortsatta arbetet.  

 

Inventio är fasen då man utforskar vad som ska sägas och försöker komma på argument, 

exempel och synpunkter till det ämne man ska tala om (Olsson Jers 2010, ss. 32-33). I det här 

steget söker och väljer talaren de teman och tankar som passar bäst till syfte och situation 

(Hellspong 2011, s. 85).  

 

Dispositio är när materialet ska disponeras i en sammanhängande helhet och delas in i fem 

huvuddelar; talets inledning, bakgrundsskildring, huvudtanke, argument och avslutning med 

sammanfattning (Olsson Jers 2010, s. 33). Det innebär alltså att ordna innehållet i en tydlig 

struktur för att skapa en sammanhängande helhet (Hellspong 2011, s. 111). 

 

Elocutio är det steg då talaren förbereder stil och språkbruk och innehåller fyra krav för att få 

effekt; korrekt språk, begripligt språk, lämpligt språk och språklig utsmyckning (Olsson Jers 

2010, s. 33). Det gäller enligt Hellspong (2011, s. 125) att hitta de rätta orden för vad man vill 

säga. I läroplanen står det att eleven ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i svenska 
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språket och hur språkbruk varierar beroende på sammanhang och mottagare (Skolverket 

2017a, s. 252).  

 

Memoria är när talaren lär in talet genom att bearbeta innehållet och övar in med hjälp av till 

exempel manus eller minnesanteckningar (Olsson Jers 2010, s. 34). Det gäller inte att enbart 

ha ett reproduktivt minne som bevarar och upprepar utan i samtal krävs även ett kreativt 

minne som omskapar efter situationens krav (Hellspong 2011, s. 141). 

 

Actio och pronuntiatio är då framförandet sker där actio är talarens yttre framträdande och 

kroppsspråk som till exempel gester medan pronuntiatio är röstbehandlingen (Hellspong 

2011, s. 149). Hur kroppsspråk och gester kan påverka presentationer finns med i läroplanens 

centrala innehåll (Skolverket 2017a, s.255).  

 

4.2 Kommunikativ kompetens 

Kommunikativ kompetens är en av åtta så kallade nyckelkompetenser. Europaparlamentet och 

Europeiska unionens (EUO) råd är att alla medborgare bör utveckla genom livslångt lärande 

(Palmér 2010, s. 19). Kommunikativ kompetens består av tre delar; att kunna uttrycka sig i tal 

och skrift, språklig reception och interaktion. Första delen, att kunna uttrycka sig i tal och 

skrift, handlar om olika former av språklig produktion. Andra delen språklig reception 

handlar om tolkning, lyssnande och läsande medan den sista delen, interaktionen, handlar om 

det språkliga samspelet med andra (Palmér 2010, s. 20). Utöver dessa tre delar tar EUO även 

upp tre aspekter som samverkar med de tre delarna. Kunskapsaspekten handlar om centrala 

kunskaper i språket som bland annat ordförråd, grammatik och språkets funktioner. 

Färdighetsaspekten handlar om vad man med hjälp av språket kan göra praktiskt i 

kommunikation som till exempel att anpassa sig till situationen och bearbetning på olika 

nivåer medan sista aspekten handlar om attityd till kommunikationen där intresse till dialog 

och samverkan med andra är av vikt (Palmér 2010, s. 20). Nilsson & Waldemarson (2016, ss. 

15-16) tar upp dessa som olika kommunikationsnivåer med olika sekvenser där de delar upp 

dem i grammatiska och fonologiska, semantiska, samtal, icke verbal kommunikation, 

socialpsykologiska och strategiska nivåer. Den grammatiska och fonologiska nivån handlar 

om hur vi följer språkliga regler genom att använda korrekt tal för att göra oss förstådda och 

den semantiska nivån handlar om förhållandet mellan språk, situation och betydelser, det vill 

säga ords betydelse och hur de kan tolkas i olika sammanhang (Nilsson & Waldemarson 
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2016, ss. 13-14). Här handlar det alltså om vilket typ av språk man använder kopplat till vilket 

syfte man har med framträdandet (Johannesson 2010, s. 137). Samtalsnivån är de regler som 

styr, till exempel inledning och avslut och dessa regler skiljer sig mellan olika 

samtalssituationer medan den icke verbala kommunikationen är hur vi bland annat använder 

rösten, miner och gester (Nilsson & Waldemarson 2016, s.16; Johannesson 2010, s. 139). Den 

socialpsykologiska nivån beskriver hur vi bestämmer vilka regler som passar genom att 

definiera situationen och tar hänsyn till vilka förväntningar som är förutbestämda och den 

strategiska nivån innehåller strategier och tillvägagångssätt för att uppnå vissa mål eller behov 

(Nilsson & Waldemarson 2016, s. 16). 

 

Utöver de steg som är lika med den kommunikativa kompetensens steg, tar Johannesson 

(2010, ss. 40,89) även upp olika steg som är väldigt lika den retoriska arbetsprocessen som till 

exempel dispositionen, där vikten av inledningen för att fånga lyssnarna är en viktig del samt 

förberedelserna där man behöver gott om tid för att hitta vilken fakta och vilka idéer man ska 

ta upp. För detta steg har Johannesson (2010, s. 69) sju frågeord man kan ställa sig: vad, vem, 

varför, när, var hur och med hjälp av vad. Dessa frågeord gör det lättare att ge en mer levande 

och målande beskrivning av sitt ämne.  Även Backlund (2006, ss. 36-37) tar upp dessa sju 

steg och gör en tydlig koppling till partesmodellens olika steg. 

 

4.3 Kommunikationsstrategier för smågruppssamtal 

Som tidigare nämnts i bakgrunden finns det olika sätt att utföra smågruppssamtal och ett sätt 

är genom så kallade utforskande samtal, vilket betyder att eleverna tänker tillsammans och 

behandlar varandras idéer, överväger gemensamt gruppmedlemmarnas uttalande och 

motiverar sina åsikter (Palmér 2010, s. 52). I ett utforskande samtal är syftet att alla parter ska 

delta aktivt, dela sina åsikter och föra resonemang innan ett beslut fattas gemensamt Dawes, 

Mercer, & Wegerif, (2000). Den här typen av samtal är alltså inte menat enbart som 

beskrivande utan har flera typer av djup som är förknippade med gemensamma processer för 

resonemang och lärande (Dawes et al. 2000). För att dessa grundregler ska fungera krävs att 

allas åsikter blir hörda och övervägs. Detta är alltså menat som en talsituation där alla får 

uttrycka sig fritt (Dawes et al. 2000). 

Mercer (2008) har sammanfattat stödpunkter för hur ett utforskande samtal kan utformas. 

 Alla lyssnar aktivt 

 Gruppens medlemmar ställer frågor. 



   

16 

 

 Gruppmedlemmar delar relevant information. 

 Idéer utmanas och motiveras. 

 Alla uppmuntras att aktivt delta. 

 Känsla av tillit och gemensamt syfte. 

 Gruppen försöker komma överens om gemensamma beslut. 

Eftersom min studie tittar på vilka metoder och arbetssätt som lärarna använder för att stärka 

elevers förmåga till muntlig framställning i svenska, kommer en del av studien titta på vilka 

instruktioner och stöd läraren ger eleverna för att kunna genomföra ett utforskande samtal. 

 

En annan typ av smågruppssamtal som tidigare nämnts i bakgrundsdelen är det så kallade 

här-och-nu-samtalen, vilket är ett kontextberoende samtal som är bundet till en aktivitet, till 

exempel en laboration. Dessa typer av samtal lever inte språkligt av egen kraft utan stöder och 

ledsagar den pågående aktiviteten vilket styr såväl innehåll som språk (Palmér 2010, s. 52). 

Kommentarer till och bekräftelser av det som sker är vanliga och språket spelar en mindre roll 

då samtalet fungerar som ett stöd och del av en aktivitet (Palmer 2010, s. 53). Detta innebär 

att samtalen utmärks av uttryck som hänvisar till någon eller något i den situationen där 

yttrandet blir till, vilket kan vara till exempel frågor som har med aktiviteten att göra och 

kommentarer samt resonemang om det som sker. 

 

4.3 Sammanfattning teoretisk ram 

Elevers språk utvecklas på olika nivåer och när människor i samtal tänker tillsammans, 

utvecklas även den enskilda individen. Med hjälp av den retoriska arbetsprocessen, vars steg 

också kan tolkas in i läroplanen, får eleverna möjlighet att förbereda sig inför olika 

talsituationer. Likt den retoriska arbetsprocessen så har den kommunikativa kompetens 

utvecklingen olika steg och dessa påminner om den retoriska arbetsprocessen. När det 

kommer till samtal i smågrupper har jag valt att utgå ifrån utforskande samtal samt här-och-

nu-samtal genom att undersöka vilka instruktioner och stöd läraren ger eleverna för att stärka 

deras förmåga till muntliga framställningar även i dessa talsituationer. 
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5. Material och metod 

Den här studien syftar till att titta på vilka metoder och arbetssätt lärarna använder för att 

stärka elevernas förmåga till muntlig framställning inom ämnet svenska. För detta har 

kvalitativa metoder, genom observation och intervju med lärarna, används vilket enligt Dalen 

(2011, s. 11) möjliggör förståelse för vilka faktorer som berör personer och situationer i deras 

sociala verklighet. För att även få en inblick i vad eleverna anser om arbetet inför muntligt 

framförande så delades det ut enkäter efter första observationen vilket gav sammanlagt 45 

svar och bestod av sju kryssa för frågor och tre frågor där eleverna kunde svara lite mer öppet. 

Detta ger ett inslag av kvantitativ metod i studien. 

 

5.1 Val av metod 

Empirin till studien är insamlad genom triangulering och har ett inslag av kvantitativa 

metoder genom ett frågeformulär, även om fokus ligger på de kvalitativa metoderna som 

observation och semistrukturerade intervjuer. Kvalitativa metoder är olika tillvägagångssätt 

att samla in empiri men gemensamt för dessa tillvägagångssätt är att de är beroende av den 

som tolkar empirin (Dalen 2011, s.14). Dessa metoder används för att det ger en bättre 

förutsättning för att förstå andra perspektiv och miljöer (Ahrne & Svensson 2015, s. 12). Den 

här studien utgår huvudsakligen utifrån ett fenomenologiskt synsätt genom att försöka 

beskriva lärarnas undervisningsprocess. Enligt fenomenologin ska man beskriva ett fenomen 

som det framträder (Brinkkjaer & Hoyen 2013, s. 60). I denna uppsats handlar det om att 

beskriva hur fyra lärare för årskurs 5 arbetar med elevers muntliga framställning i svenska, 

vilka strategier och metoder lärarna använder och hur de stödjer talängsliga elever. 

 

5.1.1 Frågeformulär 

Efter första observationen fick eleverna fylla i ett frågeformulär. Detta gjordes för att få en 

bakgrund till huruvida det fanns några elever med talängslan i klasserna samt för att få en 

inblick i vad eleverna uppfattar och upplever kring arbetet inför muntliga framträdanden. 

Frågeformuläret var utformat så att respondenten, i det här fallet eleven själv, fyller i genom 

att kryssa i svar och enbart lägga till någon enstaka kommentar. Detta sätt påminner i 

utformningen om hur enkäter ser ut och man har inga möjligheter att ställa kompletterande 

frågor inte heller har eleverna någon möjlighet att fråga något som kan gälla missuppfattning 

eller formulering av frågan (Ejlertsson 2005, s. 7-12). Med tanke på detta så delade jag själv 
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ut frågeformulären till eleverna och närvarade medan de fyllde i den och på så vis blev 

svarsfrekvensen hög samt att jag kunde svara på frågor om det var något ord de inte förstod 

men samtidigt utan att påverka elevernas svar. Frågorna behandlade vad de anser om att prata 

inför klassen och hur de får öva inför muntlighet. Syftet med frågeformuläret är att få en insikt 

i hur eleverna uppfattar arbetet inför muntlig framställning. Frågeformuläret finns med som 

bilaga 4. 

 

5.1.2 Observationer 

Jag genomförde sex observationer i fyra olika klasser för årskurs 5 i en skola i norra 

Stockholm. Observationerna skedde under ordinarie svenska lektion och lektionstiden 

varierade från 30 min till 80 minuter. 

 

Kommunikation handlar inte bara om vad som sägs utan även om kroppsspråk och 

interaktion. Genom att göra observationer får man en chans att se detta i den situation man vill 

undersöka men eftersom jag bett om tillåtelse för att få observera och alla inblandade kommer 

se att jag är där blir det en så kallad öppen observation. Denna typ av observation kan leda till 

att både lärare och elever kan ändra sitt beteende vilket kan påverka studien (Lalander 2015, 

s.99).  

 

5.1.3 Intervjuer med lärarna 

Eftersom jag redan har ett ämne som jag valt att studera så har jag utgått ifrån 

semistrukturerade intervjuer med de tre lärarna, där målet är att rikta in sig på just detta ämne. 

Semistrukturerad intervju innebär att man använder sig av delvis färdigformulerade frågor 

men lämnar plats för informanten att utveckla sina svar och samtala mer fritt. Om 

utgångspunkten, för min tolkning av analysen av intervjuerna, är informanternas egen 

uppfattning och perspektiv använder man en intervjumetod som kallas ”grounded theory” 

och tillsammans med den sker en kodning, en systematisk jämförelse där forskaren letar 

skillnader och likheter (Dalen 2011, s.50). Eftersom studien analyserar tre olika lärares 

metoder och arbetssätt inför muntlig framställning kommer dessa sätt att jämföras med 

varandra. 
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5.2 Urval 

Jag valde att rikta in arbetet på årskurs 5 då jag under min senaste praktik arbetade med denna 

årskull och utbildningen jag genomför tillhör årskurs 4-6. Jag tog kontakt med min VFU 

handledare och de övriga tre klasslärarna för årskurs fem som fanns på skolan. Av dessa fyra 

lärare hade en utav dem en nyanländ elev i sin klass som exkluderades då muntlig 

framställning i svenska för denna elev sker under andra premisser än de jag i huvudsak 

undersöker. Ytterligare en elev exkluderades då jag inte fick ett samtycke av vårdnadshavare. 

Förfrågan om elevernas deltagande gjordes genom läraren via mailutskick till föräldrarna 

tillsammans med veckobrevet. Alla lärarna har lärarexamen och har arbetat många år som 

lärare och på samma skola. Lärarna i denna studie kommer att kallas L1, L2, L3 samt L4. 

 

Lärare L1 tog sin lärarexamen 1997 och har arbetat 14 år som lärare varav de senaste sju åren 

i denna skola där studien genomfördes. Läraren har 21 elever i klassen, ingen nyanländ och 

två elever som är flerspråkiga. 

Lärare L2 tog sin lärarexamen 2003 och har arbetat om lärare i 15 år. Läraren har 20 elever i 

sin klass varav en nyanländ. Ytterligare en elev exkluderades från denna klass då samtycke 

inte medgavs. 

Lärare L3 tog sin lärarexamen 1995 och har arbetat som lärare sedan dess i samma skola. 

Läraren har 18 elever i sin klass. 

Lärare L4 tog sin lärarexamen 2003 och har arbetat som lärare sedan dess och i samma skola. 

Läraren har 21 elever i sin klass. 

 

Tabell 1. Sammanställning av klasserna som observerades. 

Lärare  L1 L2 L3 L4 

Lärarexamen 1997 2003 1995 2003 

Antal elever 21 20 18 21 

Övrigt  Två elever 

exkluderades från 

undersökningen. 
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5.3 Etiska överväganden 

Undersökningen har följt de fyra huvudkraven inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning, vilket är krav på samtycke, information, nyttjande och konfidentialitet 

(Vetenskapsrådet 2002). Informationen till deltagarna och vårdnadshavare till eleverna om 

deras uppgifter i projektet har skickats ut i form av ett missivbrev där det står att läsa villkoren 

som gäller samt upplysning om att detta är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Jag informerar också om att detta inte kommer att 

användas för annat än min c-uppsats som dock kommer att publiceras samt att alla deltagare, 

såväl lärare som elever kommer att vara anonyma liksom namnet på skolan i enighet med 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002, ss. 9-12). 

 

5.4 Metodkritik  

Denna studie är gjord i en liten skala och urvalet av klasserna bottnar i att jag ville undersöka 

likheter och skillnader hur olika lärare i samma skola och som arbetar med samma årskull 

undervisar när det gäller arbetet med muntlig framställning. Undersökningens resultat skulle 

innehålla fler svar och visa på fler möjligheter, likheter och skillnader om den hade gjorts i en 

större skala på fler skolor och med fler lärare. Denna studie ämnar inte ge en komplett eller 

generell bild på hur det ser ut i skolor när det kommer till arbetet med muntlig framställning.  

 

6. Resultat och analys 

Under denna del presenteras först resultatet av frågeformuläret till eleverna och sedan 

observationerna hos varje lärare. Efter detta presenteras svaren av intervjuerna med lärarna. 

Resultaten kopplas till de teoretiska ramar som ligger till grund för denna studie. 

 

6.1 Frågeformuläret 

Frågeformuläret delades ut till eleverna efter första lektionen i de klasserna med lärare L1 och 

L2. Detta för att jag skulle få lite information om vad eleverna anser om hur de upplever att 

tala inför andra och på vilka premisser de anser detta ska ske.  
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På frågan om hur många som trivdes i klassen svarade eleverna hos L1 följande, 3 av 20 att de 

trivdes jättebra, 16 av 20 att de trivs bra men att det är lite stökigt i klassen och 1 utav dessa 

16 svarade dubbelt genom att även svara att hen trivdes sådär vilket ytterligare 1 elev svarade. 

Det var fler elever hos lärare L2 som svarade att de trivdes jätte bra, 10 utav 16 och 5 av 16 

svarade att de trivdes bra men att det är lite stökigt i klassen. Även i denna klass var den en 

elev som svarade att hen trivdes sådär. 

 

 

Figur 1 & 2. Sammanställning av trivseln i klass L1 & L2. 

 

På frågan om eleverna anser att de får chans att öva inför muntliga presentationer svarade 19 

av 20 elever, hos lärare L1, att de övar två och två eller i mindre grupper och av dessa 19 

elever svarade 3 dubbelt med att de ansåg att de även övade i helklass medan 1 elev ansåg att 

de inte fick öva alls. Hos lärare L1 svarade 14 av 16 elever att de fick öva två och två eller i 

mindre grupper och 4 av dessa svarade dubbelt och ansåg att de även fick öva inför helklass. 

 

 

Figur 3. Sammanställning av hur eleverna får öva inför muntlig framställning. 
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På fråga tre där eleverna fritt fick svara på hur de förbereder sig inför muntlig framträdande 

svarade 9 av 36 elever att de brukar öva med någon annan, 12 av 36 att de övar själv och 4 av 

36 att de övar med manus eller stödord. 4 av 36 svarade att de övar hemma inför familjen och 

2 av 36 att de övar veckan innan men inte hur eller var. 3 av 36 svarade att de inte brukar 

förbereda sig alls och 2 lämnade blankt.  

 

 

Figur 4. Sammanställning av hur eleverna förbereder sig inför muntlig framställning. 

 

Följande fråga handlar om hur de känner för att tala inför klassen även här delades svaren upp 

mellan de olika klasserna för att se om detta kunde kopplas till första frågan om hur eleverna 

trivs i klassen. Här svarade 6 av 20 elever hos lärare L1, att de tycker det är roligt medan i 

klassen hos lärare L2 svarade 7 av 16 samma svar. Det är alltså fler elever procentuellt hos 

lärare L2 som anser att det är roligt och detta kanske kan kopplas till att det var fler i den 

klassen som svarade att de trivdes jätte bra. 2 av 20 elever, hos lärare L1, anser att det är ok 

och något man måste göra medan hela 5 av 16 ansåg detta i klassen med lärare L2. Hos lärare 

L1 svarade 11 av 20 att det är lite nervöst men inte så farligt och samma svar hos lärare L2 

gav 5 av 16. En utav de 11 som svarade att det är lite nervöst hos lärare L1 svarade dubbelt 

med att hen ändå tycker att det är roligt och hos lärare L2 svarade två elever dubbelt med att 

det är något man måste göra men ändå lite nervöst. Endast 2 av 20 hos lärare L1 gillar det inte 

alls och 1 av 16 hos lärare L2. När det kommer till anledningen till varför de känner sig lite 

nervösa att tala inför andra svarade nästan alla utav dessa elever att det berodde på att man 

inte vill göra bort sig framför andra. Några elever svarade att andra orsaker kunde vara att de 

andra inte lyssnar och avbryter eller skrattar. 
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På frågan vem de föredrar att tala inför svarade 1 av 36 inför hela skolan, 3 av 20 elever hos 

lärare L1, inför hela klassen och dessa fyra är även de som tycker att det är roligt att tala inför 

andra medan 8 av 16 hos lärare L2 föredrar inför helklass. 6 av 20 hos lärare L1 föredrar inför 

halvklass, 7 av 20 inför mindre grupp, 1 av 20 enbart inför läraren och denna elev är även en 

utav de två som svarade att de inte gillar att tala alls. 2 av 20 angav två alternativ, både 

halvklass och mindre grupper. Siffrorna låg procentuellt lika hos eleverna med lärare L2. 

 

 

Figur 5. Sammanställning vad eleverna föredrar att redovisa framför. 

 

När det kom till varför de föredrar helklass svarade alla dessa elever för att det är roligast så 

medan svaren hos de som föredrar halvklass eller mindre grupper angav de flesta eleverna att 

detta berodde på att de blir mindre nervösa då och ett fåtal att det blir lugnare så. 

 

Vid frågan om hur eleverna vill att det ska vara när de redovisar muntligt fick eleverna ange 

flera alternativ där de allra främsta alternativen var att det ska vara tyst i klassen och fokus på 

den som talar samt att läraren ska lyssna. Dessa tre alternativ svarade hälften av gruppen. 

Hälften av eleverna hos lärare L1 svarade även att det inte ska vara några kommentarer medan 

bara 2 hos lärare L2 hade det som alternativ, detta kan till exempel bero på skillnaderna i 

klassrumsklimatet.  

 

.   

Figur 6 & 7. Sammanställning av hur eleverna vill att det ska vara när de redovisar inför klassen. 

Hela skolan

5%

Hela klassen
17%

Halvklass
33%

Mindre grupp
39%

Enbart läraren
6%

Vad föredrar eleverna att redovisa framför

0

2

4

6

8

10

12

14

Hur eleverna vill att det ska vara när de redovisar 
muntligt Klass L1

Tyst i klassen Fokus på den som talar Inga kommentarer Lärare som lyssnar

0

2

4

6

8

10

12

14

Hur eleverna vill att det ska vara när de redovisar 
muntligt Klass L2

Tyst i klassen Fokus på den som talar Inga kommentarer Lärare som lyssnar



   

24 

 

 

Vid frågan om de brukar göra något särskilt för att inte vara nervösa för att tala inför klassen 

svarade 28 av 36 nej medan svaren från de resterande var att tänka att andra också är nervösa, 

fokusera på att få det överstökat, att ignorera kommentarer och att ta djupa andetag samt att 

öva jätte mycket.  

 

Sista frågan om vad läraren skulle kunna göra för att alla ska våga tala gav eleverna flera olika 

exempel: prata med eleverna innan redovisning, säga att man inte ska skratta eller 

kommentera, säga till alla att vara tysta, prata om nervositet och rädsla, få öva mer i mindre 

grupper, att läraren ska vara med i redovisningen och att läraren ska lyssna mer. 

 

Svaren från frågeformulären visar, precis som Mak (2011) kom fram till, att nervositet att tala 

inför andra kommer från bland annat en form av prestationsångest, vilket visade sig i denna 

studie genom att de flesta eleverna, som lätt blir nervösa inför andra, ansåg att detta berodde 

på att de inte vill göra bort sig framför andra. Mak (2011) tar även upp att det finns en rädsla 

för negativa kommentarer och det var några utav eleverna i ena klassen som svarade att de 

inte vill höra detta när de redovisar. Precis som Skiölds (1989) lärarkandidater som fick gå 

kurser mot talängslan för att känna sig mindre hämmade anser eleverna att de får öva inför 

sina muntliga framställningar och att läraren kan stötta dem främst genom uppmuntran och 

genom att samtal även om hur man ska vara som lyssnare. Även Olsson Jers (2010) forskning 

tar upp att stöd för lärande i klassrummet när det gäller muntlig kommunikation är att ge 

eleverna många tillfällen att träna samt ett tillåtande klassrumsklimat präglat av tillit. 

 

6.2 Observationer hos lärare L1 

Hos denna lärare skedde två observationer och i början av dessa så presenterade läraren mig 

och informerade eleverna om att jag var där för att titta på lektionen men framförallt på 

lärarens arbete. Eftersom alla visste att jag var där för att observera kan det, som tidigare 

nämnts, påverka deras normala beteende. Den här klassen har jag tidigare genomfört delar av 

min VFU med och vi har således en historia tillsammans. Till exempel så vet jag att de arbetar 

med retorikövningar som handlar om kroppsspråk såväl som hur röst och tonläge kan 

påverka. 
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6.2.1 Observation 1 

Lektionstid 60 minuter. 

Halvklass. 

Under denna lektion hade eleverna delats upp i två grupper, en pojk och en flickgrupp. De 

skulle få möjlighet att samtala om det de ville, som till exempel vad som händer när man 

hamnar i puberteten. Denna observation handlar uteslutande av smågruppssamtal. För att inte 

pojkarna skulle känna att det var pinsamt att ta upp något sådant ämne framför mig valde jag 

att gå med och observera flickgruppen. Det visade sig att de valde att samtala om problem de 

anser uppstår vid uppstart av gymnastiklektionerna. När eleverna, som i detta fall, får tänka 

högt, formulera hypoteser, tveka och ändra sig så handlar det om ett utforskande samtal 

(Palmér 2010, s. 52). 

 

För att strukturera samtalet så påpekar läraren inför eleverna att alla ska få komma till tals och 

det är bra om de går i någon slags turordning. Läraren påpekar även att det är viktigt att visa 

hänsyn till den som talar även om man inte håller med. Att alla uppmuntras att aktivt delta 

och lyssna är två utav punkterna som Mercer (2008) tar upp när det gäller utformningen av 

utforskande samtal. Första eleven tar upp att under uppstart av gymnastiklektionerna är det 

jätterörigt och att gymnastikläraren inte verkar bry sig om detta utan det är upp till flickorna 

att säga till de elever som är bråkiga. En annan elev fortsätter och anser att läraren behandlar 

flickorna och pojkarna olika. Flickorna själva anser att de får mer fördelar än pojkarna och att 

det är orättvist. Att dela relevant information är ytterligare en punkt i Mercers (2008) 

stödpunkter för hur ett utforskande samtal kan gå till. Läraren undrar hur detta visar sig och 

en elev tar upp att om en tjej vägrar vara med och istället bara springer runt och inte gör som 

hon blir tillsagd så får hon inget skäll, men om en kille gör samma sak så åker han ut från 

lektionen. En annan elev tar upp att när det är jätterörigt i början och ingen lyssnar eller sätter 

sig ner så måste xx (en utav flickorna) säga till vilket resulterar i att denna elev blir ledsen och 

sedan går ut från lektionen. Läraren vänder sig mot xx och frågar om detta stämmer och 

eleven nickar instämmande. Det här sättet att samtala följer det som Backlund (2009, s. 139) 

tar upp, om att låta många personer få dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.  

Eleverna har här fått behandla varandras bidrag som öppna och behandlat varandras 

uttalanden, motiverat sina slutsatser och ifrågasatt, vilket är viktiga delar i ett utforskande 

samtal (Palmér 2010, s. 52). 
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Läraren lovar att hon ska undersöka saken och frågar eleverna om de har några idéer om hur 

de skulle vilja lösa problemet. Eleverna pratar ihop sig och ger förslaget att den andra 

gymnastikläraren ska ta över lektionerna eller åtminstone närvara vid uppstart. De anser även 

att alla som bråkar ska åka ut, inte bara flickorna och att de ska ha bestämda platser och 

rutiner när lektionen börjar. Läraren frågar flickorna om de är överens och alla nickar 

instämmande. Det finns en känsla av tillit i gruppen som gör att alla vågar öppna upp sig och 

idéer utmanas och motiveras för att nå ett gemensamt beslut och dessa är de tre sista 

punkterna i Mercers (2008) mall för utforskande samtal. Samtalet avslutas med att läraren 

skriver upp de punkter som eleverna tagit upp samt förslagen till åtgärder och lovar att hen 

ska prata med gymnastiklärarna också. Förutom att ha fått dela med sig av sina erfarenheter 

har eleverna också fått träna i att lösa konflikter och förmågan att samarbeta vilket är en 

fördel med smågruppsamtal enligt Backlund (2009, s.139). 

 

6.2.2 Observation 2 

Lektionstid 40 min.  

Helklass/smågruppssamtal, en elev frånvarande. 

Denna skola arbetar med elevledda utvecklingssamtal och eleverna har inför denna lektion 

fått instruktioner om vad de ska ta upp, vilka punkter som måste vara med och fått skriva ett 

manus. Under denna lektion ska eleverna få öva inför ett förberett tal. 

 

Läraren går igenom att de är eleverna som ska hålla i samtalet viket är något de gått igenom 

tidigare när eleverna fick skriva sitt manus. Den del i partesmodellen som kallas intellectio 

där talaren ska förstå vem man ska tala till och vad man ska tala om samt när detta ska ske 

(Hellspong 2011, s. 71) upprepar alltså läraren i början av lektionen. Eleverna har under en 

tidigare lektion fått samla material och argument inför samtalet vilket är den del i 

partesmodellen som kallas inventio (Backlund 2006, s. 36). Lärare förklarar vikten av ett 

strukturerat tal som börjar med en inledning för att sedan gå igenom de punkter de har fått 

skriva ner i sitt manus och runda av med ett avslut, dispositio (Olsson Jers 2010, s. 33). 

Läraren påpekar även att det är viktigt att ta pauser i sitt tal och lämna utrymme för frågor. De 

måste därför tänka på hur länge de samtalar då utvecklingssamtalet totalt kommer att vara i 45 

minuter. Det talaren avser att göra försöker hen nu genomföra på tid vilket egentligen är det 

som sker i actio (Hellspong 2011, s.149) men eftersom eleverna nu enbart övar och inte 

kommer att ha 45 minuter på sig för detta så blir detta bara en övning av detta. 
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Eleverna ska få öva i par och läraren lottar vilka som ska få arbeta ihop. Läraren tar samtidigt 

upp hur viktigt det är att vara en god lyssnare och inte komma med kommentarer som inte är 

relevanta. Detta är en viktig del när det gäller smågruppssamtal (Mercer 2008) och även om 

eleverna övar inför ett enskilt förberett tal så blir själva övningen som ett smågruppssamtal. 

Den som redovisar får låtsas att den som lyssnar är förälder eller lärare. Klassvärdarna delar 

ut de utskrivna manusen till varje elev. Eleverna har fått instruktioner om att de ska ha skrivit 

så de inte behöver ha punkterna framför sig utan man ska förstå vad det handlar om i alla fall. 

Innan eleverna börjar med övningen så talar läraren om syftet med att öva, vilket är för att de 

ska upptäcka om manuset fungerar och kunna korrigera så det blir bra innan de måste 

framföra det inför föräldrarna. Den här delen av övningen kan kopplas till både elocutio och 

memoria då det handlar om talarens språk och att öva in med hjälp av manus (Olsson Jers 

2010, ss. 33-34). 

 

Paren börjar arbeta och men de flesta läser innantill och tittar sällan på den de pratar med och 

de som lyssnar undviker också att titta på den som talar. Det är ingen som kommenterar eller 

är stökig utan det är en lugn arbetsmiljö. Vissa elever upptäcker att de inte kan följa sitt 

manus för de förstår inte själva vad de har skrivit och vissa behöver punkterna för att kunna 

förstå och dessa elever behövde alltså omarbeta sina manus.  

 

Lektionen lider mot sitt slut och läraren samlar ihop eleverna och upprepar att denna övning 

var inför utvecklingssamtalet och nämner också hur viktigt det är att de korrigerar sin 

disponering så att både de själva och föräldrarna kan förstå när samtalen sker. Den del av 

kommunikativ kompetens som handlar om språklig produktion blir synlig i manuset och 

genom att ha fått öva att tala och lyssna på varandra får de även med språklig reception och 

interaktionen (Palmér 2010, s. 20) Övningen har således även fått med de tre stegen för att 

utveckla kommunikativ kompetens. 

 

6.3 Observationer hos lärare L2 

Lärare L2 arbetar i nära samarbete med lärare L1 och genomför precis som L1 

retorikövningar i sin klass. Precis som hos lärare L1 var både lärare och elever informerade 

om varför jag var där vilket också kan ha påverkat valet av både lektionsinnehåll och 

beteende. 
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6.3.1 Observation 1 

Lektionstid: 60 min. 

Helklass/smågruppssamtal, 3 elever frånvarande. 

Dagens lektion ska handla om hur gester och ansiktsuttryck samt tonläge påverkar hur andra 

uppfattar det vi säger. Vidare tar läraren upp att 90 % av ens kommunikation handlar om 

kroppsspråk. Läraren visar några exempel, modellerar för eleverna hur kroppsspråket kan se 

ut genom att läsa en mening men stå vänd mot tavlan. Läraren undrar hur de uppfattade hen 

och eleverna svarade som blyg. Läraren fortsätter genom att visa med olika tonlägen och 

gester där eleverna får gissa hur läraren känner sig. Läraren frågar eleverna om vad som var 

svårt att gissa och svaren är blandade. Läraren fortsätter genom att genomföra övningar där 

eleverna ska få visa en känsla med enbart gester. Hen börjar med att visa hur man skulle 

kunna se ut om man var nyfiken. Eleverna visar med ansiktsuttryck och handgester. Läraren 

visar ett exempel genom att ta handen mot hakan och nicka. Hen ber sedan eleverna att visa 

glädje med kroppsspråk och eleverna slår ut med händerna. Läraren fortsätter med några fler 

känslor som eleverna ska visa. Här får eleverna med hjälp av läraren träna på actio och 

pronuntiatio som handlar om talarens yttre framträdande och kroppsspråk samt röst 

(Hellspong 2011, s. 149). 

 

Läraren delar in eleverna i grupper med tre elever i varje grupp. Läraren informerar eleverna 

att de ska arbeta med kroppen och en elev påpekar att de gjort liknande övningar tidigare. 

Läraren upprepar att man talar mycket med kroppen och frågar eleverna om de är medvetna 

om att de själva gör det. En elev svarar att om man inte förstår varandra kan man använda 

olika gester och tecken.  

 

Eleverna delar själva in vem som ska göra vilken övning. Läraren går runt bland de olika 

grupperna för att se om alla deltar. Efter att eleverna har fått göra alla övningarna samlar 

läraren ihop eleverna för en sammanfattning där hen frågar eleverna vad de tyckte om 

övningen och eleverna svarar genom handuppräckning. De tar även upp vissa exempel ur 

övningarna som till exempel hur man gör för att någon ska komma med en gest. Här har 

eleverna fått möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga genom att de har fått öva på 

en utav de tre aspekter som samverkar med de tre kommunikativa kompetensens delar, den 

del som handlar om icke verbal kommunikation (Nilsson & Waldemarson 2016, s. 16). 
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Läraren frågar eleverna vad man bör tänka på om man talar inför andra. Eleverna svarar 

genom handuppräckning att man bland annat bör tänka på att tala högt, titta på publiken, 

komma ihåg texten, att ha stödord, ta det lugnt och inte hålla för ansiktet. Läraren visar hur 

man kan bete sig om man är rädd för att tala genom att smyga in med ihopsjunkna axlar och 

tala med mumlande röst. Läraren påpekar också att det alltid är bra att ha stödord om man 

skulle få en blackout och glömma bort vad man ska säga. 

 

Eleverna ska därefter öva in repliker med känsla. Till exempel ska de säga att jag vill ha glass 

med arg röst. Eleverna går iväg i samma smågrupper och delar upp de olika meningarna och 

när jag går runt bland de olika grupperna ser jag att alla elever deltar. Läraren samlar ihop 

eleverna igen och eleverna får nu lägga huvudena mot bänkarna och svara på frågor om hur 

de tycker att övningen har gått genom att visa med tummen upp eller tummen ner. 

 

Sista övningen är att varje elev ska komma fram och läsa en mening för att sedan hitta på hur 

meningen ska avslutas. En del skratt förekommer men ingen verkar ta illa upp utan det är mer 

för att eleverna tycker att övningen är rolig och alltså inga elaka skratt.  

 

Det mesta i de sista övningarna som läraren tog upp kan kopplas till den semantiska aspekten 

som är en utav de samverkande punkterna under kommunikativ kompetens delen. Det handlar 

om vilket språk man använder till vilket syfte (Johannesson 2010, s. 137). Läraren avslutar 

genom att sammanfatta lektionen och med att förklara att de övat för att senare skriva en 

instruerande text som de sedan ska läsa upp inför klassen. 

 

6.3.2 Observation 2 

Lektionstid 80 minuter varav 60 minuter till övningar i smågrupper och resterande 20 minuter 

till skrivuppgift. 

Helklass/smågrupper. 

Läraren ställer några frågor kopplade till de övningar de gjorde sist som till exempel hur man 

kunde uttrycka känslor med enbart kroppsspråk. Sedan går läraren igenom vad man bör tänka 

på när man ska tala inför andra. Läraren påpekar att man ska försöka att tänka på att inte vara 

blyg, vad man visar med kroppsspråket och att titta på publiken. Om man är nervös kan man 

fästa blicken på någon man känner eller tycker ser snäll ut och fokusera på denne. Eleverna 
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påpekar även att man bör prata högt, inte för fort, pausa och inte glömma att andas. Läraren 

tar även upp att man ska tala med inlevelse och visar hur man kan låta genom att säga något 

med en tråkig röst för att sedan upprepa med en glad röst. Läraren frågar eleverna om de 

förstår skillnaden och jämför det med hur man skriver en målande text. Det fortsätter alltså 

genom att gå igenom de punkter inom kommunikativ kompetens som de gjorde under förra 

observationen och dessa kan även kopplas till elocutio som består av de fyra delarna korrekt 

språk, begripligt språk, lämpligt språk och språklig utsmyckning (Olsson Jers 2010, s.33). 

 

Eleverna delas sedan in i samma smågrupper som under förra lektionen där jag observerade. 

Varje elev får sedan en lapp. Övningen kallas på minuten och eleverna får på sin lapp ett 

ämne som de ska hitta på en berättelse om och prata om i en minut. De får använda en iPad 

för att ta tid. Läraren visar hur det kan gå till genom att välja ett ämne och sedan prata om det 

i en minut tillsammans med gester. Eleverna får sedan gå iväg i sina grupper. Det här är en 

övning både i inventio där man ska komma på argument, exempel och synpunkter (Olsson 

Jers 2010, s. 32) och språklig produktion att kunna uttrycka sig i tal (Palmér 2010, s.20). 

 

Eleverna har, trots att läraren visade ett exempel, svårt att komma igång och komma på olika 

saker att säga om de ämnen de fått. De lyckas inte heller med att hålla tiden. Eleverna 

försöker stötta genom att hjälpa varandra med vad de kan ta upp eller hur man kan visa med 

gester. Alla eleverna lyssnar snällt på varandra. En grupp använder sig inte av kroppsspråket 

utan sitter stilla på olika stolar.  

 

Läraren samlar ihop eleverna och frågar dem hur de tycker att det har gått. De flesta svarar 

bra även om några tycker att de blivit störda av andra. Läraren upprepar anledningen till att de 

gör dessa övningar och påpekar att det även är för att de ska våga mer. Sedan går lektionen in 

på den instruerande text som eleverna ska skriva där läraren visar olika punkter på 

SMARTboarden.  

 

6.4 Observation hos lärare L3 

Lektionstid 60 minuter 

Helklass/smågrupper 

Lektionen handlade om vad som är bra med att samtala i smågrupper och vad de får ut och 

kan lära sig av varandra. Läraren gick igenom att det är meningen att de ska utbyta 
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erfarenheter och lära sig av varandra. Den här lektionen var kontextbunden och av typen här-

och-nu-samtal. Lektionen är baserad på stabila konstruktioner men är ämnesöverskridande då 

målet är att de ska föra en muntlig presentation om detta vid ett senare tillfälle. 

 

Lektionen började med att eleverna i smågrupper på tre och tre får diskutera vad de tycker är 

en stabil konstruktion. Läraren förklarade att de sedan ska tala om vad de kom fram till och 

hur de kom fram till det. Det är viktigt att låta alla tala och om man har en annan synpunkt än 

övriga i gruppen måste man kunna förklara och motivera det. För att se att alla är delaktiga i 

samtalen så går läraren runt och då får eleverna även redovisa vad de kommit fram till. Att 

arbeta i grupp innebär enligt Nilsson (2016, s. 127) att eleverna kommunicerar, samspelar och 

presterar saker, klarar en uppgift eller löser ett problem tillsammans. Efter att dessa samtal är 

över så kontrollerar läraren om alla följt med. I denna typ av samtal stödjer och ledsagar 

aktiviteten, stabila konstruktioner, språket och samtalet (Palmér 2010, s.52). 

 

Läraren ger sedan eleverna en problemlösningsuppgift som de ska lösa tillsammans. Eleverna 

får ett kladdpapper där de ska anteckna ner hur de löst uppgiften och visa vilken metod de 

använt. Det kan vara diagram, bilder eller bara stödord. Läraren upprepar att det är viktigt att 

förklara hur man har tänkt och motivera till hur man kom fram till sitt svar. Läraren säger till 

eleverna att detta är en övning på att föra resonemang vilket de från och med nästa år kommer 

att arbeta mycket mer med. Därför räknas inte att gissa för det är inte att föra ett resonemang 

utan det som utmärker ett resonemang är just att man kan motivera sitt svar genom att förklara 

hur du kom fram till det. Resonemangsförmågan handlar om att utveckla ett logiskt och 

systematiskt tänkande för att föra, följa och bedöma resonemang. Här kan eleverna, i enlighet 

med vad Backlund (2009, s. 139) anser som en fördel med smågruppsamtal, stimulera 

varandra att överträffa sin egen förmåga och göra arbetet mer stimulerande. 

 

Eleverna börjar arbeta och de ger varandra idéer och ifrågasätter även varandras förslag. En 

elev i den ena gruppen känner att övriga gruppen inte stöttar hen och en grupp arbetar tysta 

bredvid varandra snarare än att samtala med varandra. Läraren går runt och stämmer av att 

alla arbetar och när alla verkar klara så får varje grupp redovisa vad de kommit fram till. 

Läraren frågar om de alla är överens och hur de tänkte för att komma fram till sin lösning. 

 



   

32 

 

6.5 Observation hos lärare L4 

Det var planerat att två elever skulle genomföra ett förberett tal denna lektion och när läraren 

presenterade mig och förklarade varför jag var där var jag tydlig med att förklara att jag inte 

var där för att bedöma deras prestationer och frågade om det var okey att jag tittade på när de 

presenterade sina arbeten. Ingen utav eleverna hade något emot det. Eleverna har fått 

möjlighet att öva muntligt i par innan. 

 

Lektionstid 30 minuter. 

Halvklass. 

Två elever skulle redovisa muntligt grey of the day presentationer som de tidigare förberett. 

De har sammanställt en Google presentation som avslutas med spelet Kahoot vilket är ett 

frågespel där de övriga eleverna ska svara på frågor från presentationen med hjälp av sina 

iPads. Eleverna har alltså tidigare informerats om syftet med presentationen och att de ska 

presentera den inför klassen. Eleverna har alltså arbetat med intellectio där de fått veta ämnet, 

vem som är lyssnaren och när de ska genomföra framförandet (Olsson Jers 2010, s.32). Detta 

kan även ses ur Johannessons (2010, s. 69) sju frågeord om vad eleverna ska redovisa, inför 

vem, varför de ska göra det, när de ska de göra det, var ska de presentera, hur de ska 

genomföra presentationen och med hjälp av vad. De har även fått en lista på vad de ska tänka 

på när de redovisar muntligt med punkter som att prata lagom högt, tala tydligt, titta upp, 

prata lagom snabbt, ta pauser, prata med inlevelse och tänka på röstläge samt kroppsspråk 

vilket kan kopplas till partesmodellens två steg actio och pronuntiatio. De har även fått välja 

om de vill skriva ett manus eller stödpunkter inför redovisningen och med hjälp av detta har 

de fått öva på memoria som handlar om att talaren bearbetar innehållet med hjälp av till 

exempel manus (Olsson Jers 2010, s. 34). Den första eleven har ett stödmanus medan den 

andra eleven läser från själva presentationen. Det skiljer sig även ifrån varandra sett på hur 

många bilder eleverna har i sina presentationer då eleven som läser från själva presentationen 

har mindre bilder för att få plats med all text. Läraren filmar redovisningen och har förklarat 

för eleverna att syftet med detta är att de ska göra en egen bedömning av deras uppträdande 

och det är svårt att se vilket kroppsspråk och röstläge man har använt om man inte får titta på 

det själv.  
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6.7 Intervjuer med lärarna 

Intervjuerna inleddes med att jag frågade om jag fick spela in dem för att ha lättare att komma 

ihåg och kunna gå igenom svaren flera gånger och samtliga lärare godkände detta. I början 

ställdes även grundfrågor som huruvida de har lärarexamen, hur länge de arbetat som lärare i 

just denna skola. Det visade sig, vilket presenterades under urval, att samtliga lärarna har 

lärarexamen och har arbetat i många år på samma skola. En mall med grundfrågor hade 

förberetts men förhoppningen var att lärarna skulle samtala mer fritt. 

 

Startfrågan handlade om vad de ansåg är ett bra klassrumsklimat och frågan efter hur de 

arbetat för att uppnå ett bra klassrumsklimat. Samtliga lärare svarade att det är ett tillåtande 

klimat som ger arbetsro och lärare L2 vidareutvecklade svaret med att det är en klass där alla 

får vara den de är och där man visar hänsyn och respekt för varandra. Alla lärarna har haft sin 

klass sedan årskurs 4 och de arbetade hårt med att få in detta tidigt och de ser tydligt resultat 

av det nu. De hade tidigt samtal med elever och klassen om minsta lilla. Lärare L2 gav 

exempel på att genom samtal om känslor och egna erfarenheter har eleverna fått dela med sig 

hur de känner och om man sätter regler i ett klassrum är det viktigt att kunna motivera varför 

man har bestämt så, vilket även lärare L1 höll med om. Lärare L4 tog upp vikten av att 

uppmuntra och bygga upp förtroendet stegvist. Allt detta handlar om det som Nilsson (2016, 

s. 78) tar upp om att få ett samarbete som främjar stöd, tillit, sammanhållning och bidrar till 

en effektiv kommunikation utan negativ inverkan.  

 

När det kom till frågan om betydelsen av muntliga redovisningar uttryckte lärare L3 tydligt 

att det är en viktig del då det utvecklar elevers resonemangsförmåga. Lärare L1 påpekar att 

det är något alla behöver ha med sig oavsett vad man gör i framtiden och även för framtida 

studier. Lärare L2 nämner att man alltid kommer behöva tala med andra. Svaren går i linje 

med vad Nilsson & Waldemarson (2016, s. 30) anser är vikten med kommunikation, ett sätt 

att förmedla bland annat tankar, känslor och avsikter. 

 

Angående möjligheter och svårigheter med muntliga framställningar ansåg lärarna att 

svårigheter kan vara att vissa elever kan ha sådan talängslan att de inte vill redovisa inför 

andra. Lärarna var även överens om att det gäller för eleverna att även förstå hur man är goda 

lyssnare. Lärare L4 menar på att muntliga framställningar ger eleverna möjlighet att utveckla 

sina svar och i grupper lära sig av varandra men vid smågruppssamtal kan det vara svårt att 
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alltid hålla koll på att alla deltar. Backlund (2009, s. 192) skiljer på elever som har talängslan 

och de elever som är tystlåtna och frivilligt inte tar till orda vilket läraren kan kontrollera 

genom att se om alla deltar. 

 

Vid frågan om vad eleverna behöver öva på när det kommer till muntliga framställningar så 

gäller det att få alla eleverna att våga prata och svaren kopplades mycket ihop med de sista två 

frågorna om varför elever inte vågar tala och arbetet med elever som har talängslan. Mycket 

handlar om att öva på att prata först inför enbart läraren, sedan med några kamrater för att till 

slut våga tala inför gruppen.  

 

När det kom till vilka strategier och arbetssätt lärarna använder så framkom att lärarna bland 

annat ger eleverna punkter på vad som är viktigt att tänka på och både lärare L1 och L2 ger 

exempel på hur det kan uppfattas om man gör på vissa sätt. Lärare L3 arbetar mycket med att 

eleverna ska kunna motivera sina synpunkter. Då alla fyra lärarna har lång erfarenhet så gör 

de mycket automatiskt och använder sig av tidigare erfarenheter men de är även noga med att 

förtydliga varför eleverna ska samtala med varandra. 

 

Alla lärarna var överens om att muntliga framställningar i olika former ges stort utrymme och 

det blir mer och mer ju äldre eleverna blir. Stor del av undervisningen är lärarledda 

helklassamtal, vilket denna studie inte fokuserat på och inte heller har observerat men mycket 

handlar även om smågruppssamtal som sker i olika former och av olika anledningar. Genom 

dessa olika sätt lär sig eleverna, enligt Palmér (2010, s. 15), sig succesivt att delta alltmer 

aktivt genom att lyssna på läraren och svara eller ställa frågor samt genom att lyssna och titta 

på varandra. 

 

7. Slutsats och Diskussion 

När det kommer till kommunikation i klassrummet kan detta ske på olika sätt. Den här studien 

har fokuserat på smågruppssamtal och förberett tal, där frågeställningen har handlat om vilka 

metoder och arbetssätt lärarna förmedlar till eleverna för att stärka deras muntliga förmåga 

och hur lärarna arbetar för att stödja elever med talängslan. I detta avsnitt diskuteras vilka 

slutsatser man kan dra av resultatet av det empiriska materialet kopplat till tidigare forskning. 
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I resultatet framkom det att retorikens partesmodell används av lärarna när det kommer till 

förberedelser inför förberett tal och alla stegen i modellen genomfördes faktiskt även om en 

utav lärarna säger sig inte helt vara insatt i retorik, men många av stegen i partesmodellen kan 

kopplas till de tre stegen för kommunikativ kompetens. Observation två med lärare L1 och 

observationerna med L2 visade på arbetet inför förberett tal och under observationen med 

lärare L3 genomfördes två förberedda tal. Lärare L1 och L2 arbetade aktivt med övningar som 

kan kopplas till partesmodellen och stegen för kommunikativ kompetens. Alla tre lärarna har, 

som Backlund (2006, s. 37) anser är viktigt, varit tydliga med vad som är syftet med det 

förberedda talet och inför vem eller vilka eleven ska redovisa. De övningar som gjordes i 

lärare L1s klass handlade mer om en redovisning då det var kopplat till en självbedömning av 

vart de står kunskapsmässigt i olika ämnen och denna redovisning skulle hållas inför 

föräldrarna, men annars var de förberedda talen mer informerande och handlade som Palmér 

(2010, s. 80) tar upp om att eleverna ska tillägna sig talarkonsten, bli goda och medvetna 

talare. Det här visar att arbetet följer de centrala innehållet för svenska i läroplanen där 

eleverna ska få utveckla sin förmåga i muntliga presentationer med hjälp av bland annat sitt 

kroppsspråk (Skolverket 2017a, s. 252). De övningar som lärarna genomförde uppskattades 

av eleverna och lärarna använde sina egna erfarenheter för att visa eleverna hur skillnader kan 

göra att man tolkar det någon säger olika. 

 

Resultatet från de övriga observationerna, som handlade om smågruppssamtal, kunde man 

koppla till partesmodellens två första steg intellectio och inventio där eleverna ska tänka på 

ämnet, lyssnaren, situationen och språket samt komma på argument, exempel och synpunkter 

(Olsson Jers 2010, ss. 32-33). Det var även tydligt att se att lärarna följde de steg som Mercer 

(2008) anser behövs för utforskande samtal. Detta gör att eleverna får tydliga riktlinjer för hur 

samtalen ska ske och ger eleverna möjlighet att utveckla sin resonemangsförmåga. 

 

Det visade sig att eleverna i smågruppssamtal fick samspela, lösa uppgifter och prestera 

tillsammans. Likaså fick de hantera konflikter och fatta beslut. Att arbeta i grupp innebär 

enligt Nilsson (2016, s. 127) att få just kommunicera, klara av uppgifter, fatta beslut och 

uppnå mål och hur sätten på hur detta kan genomföras är oändliga. Palmér (2010) kom i sin 

forskning fram till att elever genom att behandla varandras bidrag successivt omskapar sina 

tankar, men att indelningen av grupperna bör göras så att eleverna samarbetar med andra än 

dem de umgås med. Lärarna som deltog i min studie lottade vilka elever som skulle samarbeta 
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och lät slumpen avgöra. De ansåg att de arbetat hårt med ett tillåtande klassrumsklimat så att 

alla elever ska kunna arbeta med alla. När det kom till observationerna av smågruppssamtalen 

så visade det sig tydligt att lärarna arbetade med att utveckla elevernas resonemangsförmåga 

genom att be eleverna utveckla och förklara sina svar eller kommentarer för att visa hur de har 

tänkt eller känt. Elevers utveckling av diskussionsförmågan är enligt Littleton et al. (2005) 

starkt beroende av hur läraren kommunicerar och betonar resonemang. 

 

Det krävs hårt arbete för att få ett klassrumsklimat som är tillåtande och ger arbetsro. Alla 

lärarna har arbetat idogt med att just samtala med eleverna både individuellt, gruppvis och i 

helklass. Littleton et al. (2005) kom fram i sin studie att när elever kan interagera i klassen 

leder detta till att de vågar uttrycka sig vilket i sin tur leder till större engagemang och bättre 

förståelse. En tydlig del av hur lärarna arbetar med att utveckla elevers medvetenhet om 

samtal och lyssnande är något som Littleton et al. (2005) anser är viktigt och hur lärarna 

arbetade med detta visade sig under observationerna genom att lärarna gav eleverna olika 

strategier om hur man bör vara som talare men även hur man är som en god lyssnare. Oavsett 

detta finns det alltid någon elev som har talängslan och den strategi som alla lärarna använde 

sig av var att ta det i små steg genom att låta eleven först redovisa enbart för läraren för att 

sedan sakta utöka till några kompisar, halvklass för att nå målet att våga tala inför helklass. 

Detta arbetssätt tycktes fungera då alla de elever som i enkäten svarat att de tyckte det var 

nervöst att tala in för klassen, eller kanske inte gillade det alls, trivdes i klassen och problemet 

snarare låg i att de var rädda för att göra bort sig eller kände sig oförberedda. Mak (2011) kom 

fram till liknande resultat men i den studien fanns även pressen av förväntade krav. 

 

Genom min undersökning har jag kommit fram till att elever idag, både enligt lärarna och 

eleverna själva får öva mycket inför muntliga framställningar och de steg inom 

partesmodellen och för kommunikativ kompetens, som tidigare nämnt, följs för att strukturera 

och vägleda eleverna genom denna process, vilket jag i inledningen nämnde att Olsson Jers 

(2012) inte ansåg att eleverna får öva tillräckligt mycket på. Strategierna och 

tillvägagångssätten bestämmer vilka regler som passar med hänsyn till situation och vilka 

förväntningar som finns för att uppnå vissa mål eller behov, vilket Nilsson & Waldemarson 

(2016) tar upp som en del av den socialpsykologiska nivån inom kommunikation. 
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Det sammanlagda resultatet visar att alla lärarna tycker att arbetet med kommunikation är 

viktigt och precis som Nilsson (2016, s. 101), framkom det i intervjuerna att lärarna anser att 

det är grunden för allt samspel mellan människor och ett redskap för kontakt, överföring av 

idéer och utveckling.  

 

7.1 Vidare forskning 

Denna studie har haft fokus på förberett tal och smågruppssamtal i formerna utforskande 

samtal och här-och-nu-samtal. En stor del av de samtal som äger rum i ett klassrum sker dock 

genom lärarledda helklassamtal. När man talar om helklassamtal så kopplar man sällan dessa 

till retoriken. En intressant studie hade varit att se hur pass mycket av partesmodellen som 

även kan kopplas till denna typ av samtal. Den här studien undersökte främst vilka arbetssätt 

lärarna använde för att utveckla elevernas förmåga till muntlig framställning men inte hur 

eleverna samtalar med varandra, vilka samtalsstilar som finns och hur dessa kan kopplas till 

resonemang. Endast en liten del av denna undersökning sågs ur ett elevperspektiv och denna 

studie skulle kunna vidareutvecklas genom att titta närmare på hur eleverna samtalar under 

sina smågruppssamtal.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

 

Hej, 

Jag heter Susanne Karlsson och går lärarutbildningen på Södertörns Högskola. Just nu skriver 

jag min andra c-uppsats som är inriktad på ämnet svenska. I uppsatsen har jag valt att titta på 

förberedelser inför muntliga framställningar och talängslan, främst i hur läraren arbetar med 

att förebygga talängslan men även hur eleverna känner inför muntligframställning. 

    Jag kommer att närvara under några svenska lektioner som observatör. Jag kommer inte 

vara deltagande under undervisningen. Jag kommer alltså enbart att observera, ta anteckningar 

och eventuellt spela in ljudfiler, för att sedan prata med ämnesläraren och ställa några frågor 

till henne eller honom.  

    För att få förståelse hur eleverna känner inför muntligframställning kommer jag att, via 

klassläraren, skicka ut en enkät som eleverna får svara på och vid behov behöver jag kanske 

ställa några följdfrågor till vissa elever i en gruppintervju. Studien kommer att vara underlag 

för min uppsats som kommer publiceras i DIVA men varken skolan, någon elev eller lärares 

namn kommer att publiceras. Informationen kommer inte användas till något annat och är helt 

anonymt. Deltagandet är frivilligt men jag skulle vara oerhört tacksam om ni skulle låta era 

barn delta under observationerna, svara på enkäten och eventuella följdfrågor, då det är en 

viktig del i undersökningen. 

 

Om det är någon som inte vill att ens barn ska delta vänligen fyll i blanketten och lämna till 

klassläraren. 

 Jag tillåter inte att mitt barn deltar i undersökningen. 

Datum …………………………………………….. 

……………………………………………Elevens namn:……….. …………………………… 

vårdnadshavares underskrift/er elevens namn 

 

Tack på förhand! Vid frågor kontakta gärna mig. 

Hälsningar  

Susanne Karlsson evgenikou@hotmail.com, 076-930 97 28 

Kursansvarig: Jenny Magnusson jenny.magnusson@sh.se, 08-608 50 56 

Handledare: Lina Nyroos lina.nyroos@sh.se 08-608 48 54 

mailto:evgenikou@hotmail.com
mailto:jenny.magnusson@sh.se
mailto:lina.nyroos@sh.se
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Bilaga 2 

Observationsschema 

 

 

Årskurs 

  

Observationsnummer 

 

 

Lärare 

  

Datum 

 

 

Lärarutbildad 

  

Lektionstid 

 

 

Antal elever 

  

 

 

 

Kommentar: 
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Område Läraren… Exempel: 

 

Introduktion 

och förarbete 

inför muntlig 

framställning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Intellection 

… ger information till 

eleven/eleverna om vad som 

är syftet med det muntliga 

framträdandet  

 

 

 

 

 

 

 

… ger eleverna en checklista med punkter 

som ska följas. 

… låter eleverna öva två och två. 

… ger information till 

eleverna vilket typ av 

framställning det gäller. 

… ger eleven möjlighet att 

förbereda sig för dennes 

talsituation. 

… ger eleven information om 

vem som är mottagare. 

 

2 

Inventio 

… talar om för eleven vilket 

ämne de ska undersöka, vad 

det är som de ska presentera. 

 

 

 

 

… genom datorer/iPad och internet. 

… genom att läsa böcker, tidningar etc. 

… låter eleverna leta efter 

lämpligt material. 

3 

Dispositio 

… modellerar för eleverna 

hur de kan disponera sitt 

framförande som öppning, 

inledning etc.  

… läser en text för att visa hur det kan 

låta. 

… förklarade hur viktigt det är att tänka på 

inledning och avslut. 

4 

Elocutio & 

kommunikativ 

kompetens del 1 

& 2 

... förklarar att det är viktigt 

att tänka på vem som är 

mottagaren, lyssnaren.  

… visar exempel på olika mottagare, t.ex. 

hur man pratar med kompisarna, framför 

läraren eller med sina föräldrar. 

 

… ger feedback på manus. 

… låter eleverna ge varandra 

kamratrespons. 

… hjälper eleven analysera 

sin text och sitt tal för att 

passa tänkt mottagare. 
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Område Läraren… Exempel: 

 

Bearbetning av 

innehåll och tal 

 

1 

Memoria 

… låter eleverna få bearbeta 

innehållet och förklarat 

vikten av att ha kontroll över 

sin taltid.  

… informerar eleverna hur lång taltid de 

har. 

... låter eleverna träna i att tala på tid. 

2 

Memoria 

… berättar om olika 

hjälpmedel för att lättare 

memorera texten. 

… genom minnesanteckningar. 

… tankekarta. 

… stödord. 

 

Kropp och röst 

1 

Actio 

… visar vilka gester och 

kroppsspråk som kan 

användas för att förstärka ett 

budskap. 

… förklarat om ögonkontakt och 

ansiktsuttryck. 

… modellerat genom att visa olika 

kroppsspråk. 

2 

Pronuntiatio 

… visar på hur nyanser och 

intonation kan påverka 

framförandet positivt. 

… modellerat genom att läsa en text i 

olika röstlägen. 

 

Interaktion 1 

Kommunikativ 

kompetens del 3 

… visar eleverna hur de kan 

tänka, samtala och ge 

feedback åt varandra. 

 

 

Övrigt, lektion 1: 
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Bilaga 3 

Grundfrågor lärarintervju  

 

Namn: 

Ålder: 

Antal år i yrket: 

Lärare i vilka ämnen: 

Lärarstudenten från vilket år: 

Årskull som undervisas: 

Antal elever:  

 

Vad är ett bra klassrumsklimat för dig? 

 

Hur arbetar du för att uppnå ett bra klassrumsklimat? 

 

Hur ser du på betydelsen av muntlig redovisning för eleven? 

 

Vad finns det för möjligheter och svårigheter med muntliga redovisningar? 

 

Vad anser du att eleverna behöver öva på i sina muntliga framställningar? 

 

Vilka strategier och arbetssätt ger du eleverna för att utveckla sin muntliga förmåga? 

 

Hur mycket utrymme ges till detta i skolan? 

 

Varför tror du att elever inte vågar tala? 

 

Hur arbetar du för att stödja de elever som inte vågar tala? 
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Bilaga 4 

 

Enkät elever   

 

Namn (kommer ej publiceras):_________ Klass:__________ 

 

1) Hur trivs du i klassen? 

 Jätte bra! 

 Jag trivs bra men det är lite stökigt. 

 Jag trivs så där. 

 Jag trivs inte så bra. 

 

2) Får ni chans att öva inför muntliga presentationer? 

 Vi brukar inte öva. 

 Vi övar i helklass. 

 Vi övar två och två eller i mindre grupper. 

 

3) Hur får du förbereda dig inför ett muntligt framträdande? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4) Hur känner du för att tala inför klassen?  

 Det är roligt. 

 Det är ok, något man måste göra. 

 Det är lite nervöst, men inte så farligt. 

 Det är jätte nervöst. 

 Jag gillar det inte alls. 
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5) Varför känner du så? 

 Det är roligt att prata inför andra. 

 Man vill inte göra bort sig framför andra. 

 De andra lyssnar inte och avbryter. 

 De andra skrattar. 

 Jag känner mig inte tillräckligt förberedd. 

 Annan anledning. 

 

6) Vad skulle du föredra att tala inför: 

 Helklass. 

 Halvklass. 

 Mindre grupper. 

 Enbart inför läraren. 

 

7) Varför föredrar du det? 

 Det är roligast så. 

 Jag blir inte nervös. 

 Det blir lugnare så. 

 De lyssnar bättre på mig. 

 Annat ex:_________________________________________________________________ 

 

8) Hur vill du det ska vara när du redovisar muntligt (du kan välja flera 

alternativ)? 

 Tyst i klassen. 

 Fokus på den som talar. 

 Inga kommentarer. 

 Lärare som lyssnar. 

 Annat ex:_________________________________________________________________ 
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9) Brukar du göra något särskilt för att inte vara nervös för att tala inför 

klassen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10) Vad skulle läraren kunna göra för att alla ska våga tala? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 


