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Förord

Vi vill rikta ett varmt tack till elever och handledare på skolan där undersökningen 
genomfördes, vår vetenskapliga handledare på universitetet samt varandra för ett gott 
samarbete.

Luleå den 15 januari 2004

Mikael Holmström Henrik Lindmark Mikael Rönnberg

”I begynnelsen var ordet” Johannes 1:1



Abstrakt

Syftet med vårt arbete var att studera vilka övningar och arbetsmetoder en amerikansk skola 
använder för att förbättra elevers muntliga framställning. Den empiriska delen av vår 
undersökning genomfördes i en amerikansk skola med 20 elever i åldrarna 12-13. 
Observationerna genomfördes i ämnena performance, council samt speech. Studien var av 
kvalitativ karaktär och genomfördes med ostrukturerade observationer. Vi kände snabbt stor 
skillnad mellan de svenska skolor vi besökt tidigare under vår utbildning och den amerikanska 
skolan beträffande elevernas vilja att tala. Under våra observationer av övningarna märkte vi 
att elevernas tal utvecklades gradvis. Genom vår undersökning fick vi fram flertalet övningar 
och arbetsmetoder som vi anser har potential att adapteras in i den svenska skolan.
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Inledning

Vi svenskar ses ofta som blyga, tillbakadragna, stela och rädda för att tala inför eller till andra 
människor. Amerikaner betraktas ofta som raka motsatsen till blyga och som att de gärna talar 
öppet och ogenerat inför eller med andra.

Målet med vår undersökning var att ta del av övningar och arbetsmetoder som en amerikansk 
skola använder sig av i sin undervisning för att stärka elevers muntliga framställning. 
Eftersom talundervisningen har längre historia och mer genomslagskraft i den amerikanska 
skolan jämfört med den svenska ville vi studera dessa för att sedan ha dem i åtanke och som 
influenser i vårt framtida yrkesutövande som språklärare.

Talsituationer

Att besitta kunskapen att tala obesvärat inför andra har i dagens samhälle fått en allt större 
betydelse. Att övertygande kunna föra sin egen talan eller muntligt kunna informera 
omgivningen om olika situationer är en väsentlig del av människans sociala samspel. Bengt 
Bratt (1977) går närmare in på det i sin bok Tala Leva Lära där han säger att: 

Språk och språkförmåga ger människan tre viktiga möjligheter, möjligheten att 
benämna, uppfatta och påverka olika sidor av den egna livssituationen, möjligheten 
att tillägna sig kunskaper och insikt samt möjligheten till kontakt och 
kommunikation med andra människor. Mycket kort sagt kan språk och 
språkförmåga alltså sägas tjäna människan som livsinstrument, som kunskapsbärare 
och som socialt fenomen. (s.38) 

Eleven utsätts för en mängd olika talsituationer i sin vardag; klassråd, redovisningar inför 
klassen, dramatiseringar, studiebesök, diskussioner eller samtal med lärare, föräldrar, syskon 
och kamrater. Allt det här är exempel på situationer som ställer olika formella krav på eleven 
– vad ska sägas, hur ska det sägas och hur uppfattas det av omgivningen? Dessa krav kan i 
vissa fall bli för mycket för eleven. 

I Retorik boken av Landin & Ottosson (1997) går det att läsa hur en elev kommer underfund 
med hur viktigt talet är. Eleven sade: ”Genom att vara tyst och inte säga något trodde jag att 
jag höll mig utanför, men plötsligt upptäckte jag att jag i själva verket höll med.”  

Kommunikationsförmågan är mycket viktig, både i privatlivet och i yrkeslivet. Både 
inom- och mellanmänsklig kommunikation ger oss möjligheten att reflektera och 
analysera över vad vi ser, hör och känner. Utifrån detta formas sedan våra åsikter, behov 
och känslor, till exempel vad vi tycker om eller inte tycker om och vad vi ser som våra 
starka och svaga sidor. Allt detta utgör grunden för vår personlighet och styr vårt 
uppförande. En person som är blyg håller sig mer för sig själv och har svårare att umgås 
avspänt och fritt med andra, medan en person som är utåtriktad och känner sig trygg i 
relationen till andra människor har lättare för att uttrycka sig. (Marrs, 1998)
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Bakgrund

I bakgrunden behandlas skolans roll, mål och uppgift angående elevernas tal och 
språkanvändande i skolan. I bakgrunden redovisas även litteratur som belyser ämnet utifrån 
aspekterna retorikens historia samt talundervisningens utveckling i USA och Sverige.

Skolans roll, mål och uppgift

Utifrån rapportens ståndpunkt måste den viktiga roll som skolan spelar poängteras. Det är i 
skolan som grunden ska läggas, talförmågan tränas och vidareutvecklas. I Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94 finns det att läsa en hel 
del som kan kopplas till hur viktigt det är att eleven har en välutvecklad talförmåga.

Lpo94 tar upp att ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 
möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att 
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (s.7)

Att kunna tala inför en utvald grupp människor klassas idag som något alla borde bemästra. 
Det är viktigt att genom diskussioner mellan elev och lärare kunna komma fram till metoder 
som alla trivs och kan arbeta efter och se till att alla elever får den kunskap de tycker känns 
betydelsefull. I detta sammanhang ska man som lärare motivera eleverna att våga säga vad de 
själva tycker och göra allt för att påverka sin elevsituation i skolan. Om detta säger Lpo94 att 

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda 
skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och 
om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga 
utgångspunkter i en sådan diskussion. (s.8)

Sett till målen som eleven ska uppnå enligt Lpo94 går det att finna att eleven skall ”utveckla 
ett rikt och nyanserat språk samt förstå betydelsen av att vårda sitt språk”. (s.11) Eleven skall 
också ”lära sig lyssna, diskutera och argumentera”. Även ska eleven ”behärska det svenska 
språket och kunna lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift”.(s.12)

I Skolverkets Kursplanen för svenska i grundskolan (2000) för ämnet svenska går det att läsa i 
målen att elever ”Utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar 
uttrycka sig i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för 
tänkande, lärande, kontakt och påverkan”. Kursplanen fortsätter med att ta upp vad som 
förväntas av läraren. Den säger: 

Alla lärare har ett gemensamt ansvar och måste vara medvetna om språkets 
betydelse för lärande. Men inom svenskämnet ryms huvudansvaret för elevernas 
språkliga utveckling, vilket innebär ökad säkerhet att använda språket uttrycksfullt 
och tydligt i både tal och skrift och ökad förmåga att förstå, uppleva och 
tillgodogöra sig litteratur. 

Kursplanen tar även upp att ”Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för 
elevernas fortsatta liv och verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att 
skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling”. (Skolverket 2000)
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Den amerikanska skolan där vår vetenskapliga undersökning genomfördes arbetade inte efter 
några styrdokument eller skolplaner. Det var upp till varje enskild lärare att utforma sina egna 
mål med undervisningen.

Litteratur i ämnet 

Tal och talträning har alltid varit ett ämne som diskuterats. Personer som haft talets gåva har 
alltid följts av stor beundran från övriga folket. Redan under den klassiska retoriken början 
ansåg man att en god talare var något över det vanliga. Det ansågs dock vara en gåva att 
kunna föra sin egen talan och inte något som kunde läras. Platons elev Aristoteles tyckte 
något helt annat. Hans tro gick ut på att alla som ville kunde lära sig att bli bra talare. Hans tro 
möttes med skepsis och många tyckte det var illa om en man som utfört en brottsliggärning 
skulle ha möjlighet att försvara sig själv och på så sätt gå fri. Aristoteles gav dock inte vika 
för sin tro utan började undervisa unga. Efter hand spred sig dock detta och blev stort i både 
gamla Grekland och även i Rom. Denna lära som Aristoteles en gång startade har sedan 
präglat mycket av västvärldens undervisning i talkonst. (Landin & Ottosson, 1997)

Den klassiska retoriken användes flitigt vid undervisningen i talarkonst i USA och många av 
de amerikanska presidenterna, som bland annat Tomas Jefferson och Abraham Lincoln, var 
goda talare. Deras tal var upplagda efter den gamla grekiska modellen och framfördes med 
samma glöd. Träning i att vara en god talare har alltid varit en viktig del av den amerikanska 
skolan och tanken är att alla amerikaner ska få de redskap som behövs för att föra sin egen 
talan. (ibid)

I takt med informationssamhället framväxt har betydelsen av att kunna kommunicera 
framgångsrikt ökat. Våra arbetsuppgifter har dramatiskt förändrats under de sista 100 åren. 
Jordbruks- och industrisamhället har krympt till att sysselsätta mellan 15 och 20 procent av 
befolkningen. Det innebär att den stora merparten i den så kallade tjänstesektorn, som rymmer 
allt ifrån handel till sjukvård, ökar och tvingar personer till att förbättra sin sociala kapacitet. 
Denna nya verklighet innebär först och främst större krav på utbildning, men också höjda krav 
på vår förmåga att kommunicera. När det gäller muntliga framträdanden är det viktigt att 
kunna tala inför grupp, vare sig det gäller motivera eller informera. (Marne, 1996)

Att tala och att säga är inte detsamma. De är dock beroende av varandra. Att tala är 
handling, att säga är att göra. Därav uppstår två komplementära uppfattningar av 
retorik. José Luis Ramírez menar att ”konsten att tala” kräver ett grundläggande 
antropologiskt perspektiv. Retoriken blir då, i konkurrens med filosofin, en 
grundvetenskap som påverkar all mänsklig kunskap, i synnerhet den praktiska 
kunskapen som innebär handlingsförberedelse och problemlösning. 
http://www.retorik.net /rhetorica/gamle/3.html#2

”Övning ger färdighet” säger ett gammalt ordspråk och så är det också när man ska lära sig 
något. Ta en idrottsman till exempel, för denne består livet av övning och åter övning. Ett av 
de bäst levande exemplen på detta är Björn Borg som stod dag ut och dag in och slog bollar 
mot föräldrarnas garageport. Han stod där och nötte sina grundslag och blev därefter också en 
av de mest framgångsrika manliga tennisspelarna i historien. Precis som Borg borde varje 
människa ha sin egen ”garageport” i minnet. För tala inför en grupp människor är en konst 
som kräver övning och åter övning. Det går att födas som en god talare, men ges inte tillfälle 
att träna upp denna färdighet utvecklas aldrig talet. En av de största talarna i vår tid, Winston 
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Churchill, blev en stor talare genom att han övade och övade. Han sa själv: ”the truth is that I 
am not a good speaker and I only learned to speak, somehow or other, with exceptional 
difficulty and enormous practice”. Churchills uttalande visar vikten av att gripa varje chans 
till att tala. Det finns ingen anledning att tveka om att begära ordet trots att hjärtat bultar och 
händerna fylls av svett, det är bara att ta tjuren vid hornen. Det finns helt enkelt inget annat 
sätt att lära sig konsten att tala inför en grupp, man måste öva. Talar någon tillräckligt ofta 
kommer en säkerhet smygande. De bästa talarna talade riktigt ofta. En ung Adolf Hitler kunde 
tala vid tio till tjugo tillfällen per dag. En amerikansk president håller ofta två till tre tal per 
dag. Under valrörelser talar politiker ofta från tidiga mornar till sena kvällar. Det är med 
denna bakgrund ganska förståeligt att de får rutin i det de gör. (Johannesson, 2001)

Bengt Bratt (1977) tar i sin bok Tala Leva Lära upp tre huvudmål för elevens muntliga 
träning. Dessa tre är:

 Att kunna aktivt delta i gruppsamtal och diskussioner i klass. 
 Att kunna leda samtal och diskussioner 
 Att självständigt, lättfattligt och åskådligt kunna presentera ett stoff inför mindre 

och/eller större grupper av lyssnare.

När folkskolan introducerade i Sverige 1842 försvann retoriken från schemat, vilket inte var 
så förvånande eftersom det fanns utbredd rädsla bland makthavare att folket också skulle 
tillägna sig denna färdighet. I folkskolan skulle eleverna lära sig läsa och räkna tyst. Det 
tråkiga var emellertid att ämnet successivt försvann helt och hållet. Till och med de 
makthavande glömde bort att tala. Nu är det hög tid att ämnet retorik kommer till heders igen. 
Kanske invänder någon att detta inte stämmer, att de visst fick hålla föredrag i skolan. Det har 
nästan alla fått, men vad var det som bedömdes? Enbart innehållet. Fick du med den 
information som förväntades? Hade du glömt något? Struktur och framförande nämndes inte 
med ett ord. (Marne, 1996)

Svenskar är kända för att vara blyga, ha talängslan, som yttrar sig i att de är reserverade, 
tillbakadragna, stela och att de inte är så intresserade av att tilltala okända människor. Det 
innebär inte att alla svenskar är blyga i alla situationer. Vissa kan känna sig besvärade i 
mindre grupper, men känna sig mindre besvärade i större grupper, och vise versa. Det kan 
förvåna många att även amerikaner har talängslan, precis som vi svenskar. Vi betraktar ofta 
amerikaner som raka motsatsen till blyga. I USA är det negativt att vara blyg, ha talängslan. 
Det leder till att många försöker dölja osäkerheten med självsäkert beteende. Många försöker 
träna bort osäkerheten. Amerikanerna har haft muntlig framställning (speech) som viktigt 
ämne på college och universitet. I Sverige har det varit mer eller mindre bortglömt. Det är 
först på 1990-talet som retoriken börjat få status. Sannolikt kommer 2000-talet att innebära 
det stora genombrottet för den nya retoriken. (Haraldsson, 1999)

I USA finns ett ämne som heter speech där man undervisar i att tala inför andra. Där brukar 
man skilja mellan två olika sätt att tala. Man kan informera eller argumentera. När ett tal som 
ska informera hålls, talar personen om fakta och ger exempel som är nya för åhörarna. I 
argumenterande tal finns alltid en tes som stöd med olika argument och bevis. Dessa 
argument kan sedan kombineras med lämpliga fakta, då får de en större kraft att övertyga de 
som lyssnar. (Johannesson, 2001)
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Amerikanska ämnet speech har förekommit sedan 60-talet på schemat på såväl grund- som 
högskolenivå. Alla utbytesstudenter har fått erfara att den amerikanska skolan ställer helt 
andra krav på sina elever när det gäller att kunna tala offentligt än den svenska. (Marne, 1996)

I boken Students-Centered Language Arts and Reading, k-13 av Moffet & Wagner går det att 
läsa om övningar som används i den amerikanska skolan vid ämnet speech. De använder sig 
av bland annat två olika sorters tal, task talk och topic talk. I task talk ska eleverna lösa olika 
uppgifter genom att använda sig av talet. I task talk göms talträningen i en annan uppgift som 
till exempel att klassen skall komma överens om ett projekt som de ska genomföra, göra en 
utställning av konst, en skolresa eller en TV-show. Genom att göra detta ges eleverna en 
chans att tala utan att de vet att det är just talträning som utförs. Eleverna lär sig att tala fritt, 
alltså utan hjälp av papper eller frågor. I topic talk är det motsatt, eleverna utgår från något 
förbestämt och det vet vad de ska tala om och vad de ska säga. En övning som ligger inom 
topic talk är show and tell. Här tar eleverna med sig något hemifrån som de informerar 
klassen om, det kan vara allt från en favorit leksak till en bild på en kär medlem av familjen. 
När eleven håller sitt tal om sitt medtagna föremål börjar talet med att beskriva själva 
föremålet för att sedan utvecklas till ett tal om vad det betyder för eleven och mer abstrakta 
ämnen som exempelvis dess historia. Övningen startas i små grupper för att undvika blyghet 
och göra talaren mer bekväm. Efter det att den som berättat sagt det väsentliga om sin 
medtagna sak ställer åhörarna frågor. Detta gör att talaren håller sig till ämnet, blir mer 
förtrogen med situationen och lär sig strukturera sitt tal på ett sådant sätt att följdfrågor blir 
mindre nödvändiga. Författarna nämner även i boken att det är genom diskussioner som 
eleverna lär sig att definiera, utveckla och analysera tankar och idéer och därigenom utveckla 
sitt tänkande och sin talförmåga.

Syfte
Syftet är att finna övningar och arbetsmetoder i en amerikansk skola som kan förbättra elevers 
muntliga framställning.

Metod

Observationer

Vi har i vårt arbete valt att använda oss av observationer för att få fram ett resultat. Vi valde 
metoden observation eftersom vi finner den mest användbar inom områden som berör 
beteende och skeende. Patel & Davidsson (1994) skev att observation är ett av våra främsta 
sätt att inta information från världen runt omkring. Det är en bra vetenskaplig metod att samla 
information. Det går att studera händelser och beteenden då de sker i sitt naturliga 
sammanhang i samma stund som de inträffar. Vidare är denna metod inte beroende av 
personers vilja att lämna den information som eftersöks. Som observatörer arbetade vi i 
enlighet med Patel & Davidssons (1994) kriterier för icke deltagande och känd observatör. 
Detta innebar att vi försökte påverka försökspersonernas agerande så lite som möjligt. 
Observationssättet vi använde oss av var ostrukturerad observation vilket innebär att man inte 
har något observationsschema utan istället registrerar allting under en längre eller kortare 
tidsperiod. Det förutsätter att observatörerna har goda kunskaper om det problemområde som 
de ska observera kring.  Patel & Davidsson (1994) skrev att det finns tre frågor som 
observatören bör ha i bakhuvudet vid en observation. Dessa frågor är: 
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 Vad ska vi observera?
 Hur ska vi registrera observationerna?
 Hur ska vi som observatörer förhålla oss? (s. 76)

Försökspersoner

Undersökningen är genomförd på en skola i Hollywood, Kalifornien. Undersökningen 
utfördes i en grupp på 20 elever i åldrarna 12 till 13 år samt tre lärare inom ämnena speech, 
performance och council. Elevgruppen bestod av 9 flickor och 11 pojkar medan lärarnas 
könsfördelning var två kvinnor och en man. De utvalda eleverna valdes på grund av deras 
deltagande i det valbara ämnet performance.

Genomförande

Tidsplan

Ht-02 Lämnade in PM.
Vt-03 Skrev bakgrund, syfte och metod.
Ht-03 Genomförde undersökningen på VFU-platsen v. 42 – v. 48
Ht-03      Sammanställde och inlämnade examensarbetet.
Vt-04      Examensseminarier.

Observationer

Innan vi startade vår undersökning informerade vi eleverna om vilka vi var samt att vi 
arbetade med ett examensarbete vars mål var att ta del av övningar och arbetsmetoder som en 
amerikansk skola använder sig av i sin undervisning för att stärka elevers muntliga 
framställning. 

Eftersom talundervisningen har längre historia och mer genomslagskraft i den amerikanska 
skolan jämfört med den svenska ville vi studera hur de arbetar med ämnet tal i USA, för att ta 
med oss det i vårt framtida yrkesutövande.

På skolan där vi genomförde vår undersökning fanns det tre ämnen som medvetet och 
metodiskt arbetade med att förbättra elevernas muntliga framställning. Dessa ämnen var 
performance, council samt speech. Vi valde att koncentrera våra observationer till dessa 
ämnestillfällen och de övningar och arbetsmetoder vi fann låg sedan till grund för vårt 
resultat. 

Vår undersökning ägde rum under sju veckor. Under dessa veckor iakttog vi hur elever i 
åldrarna 12-13 fick arbeta med att förbättra sin muntliga framställning. Utifrån de tre frågor 
som Patel & Davidsson (1994) ansåg att en observatör bör ha i bakhuvudet vid en observation 
beslutade vi följande: att observera hur övningar som kan förbättra elevers muntliga 
framställning genomförs i klassrummet, att registrera iakttagelserna i dagboksform och vi 
beslöt oss slutligen för att som observatörer inte delta i övningen själva, det vill säga enligt 
Patel & Davidsson (1994) icke deltagande och känd observatör. Detta valde vi eftersom vi 
inte ville påverka elevernas beteende mer än nödvändigt. 
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Observationsformen vi valde att använda var ostrukturerade observationer som används för att 
man skall kunna inhämta så mycket information som möjligt kring ett visst problemområde. 
Vi ansåg oss även ha bra förkunskaper inom problemområdet och kände därför att vi kunde 
genomföra friare observationer.

Vi valde att anteckna det vi såg under observationerna i dagboksform eftersom det enligt Patel 
& Davidsson (1994) är ett bra sätt att samla information till en kvalitativ undersökning och 
bearbetning. Vi valde även detta arbetssätt eftersom vi ansåg att dagböcker är ett bra 
komplement till observationer då de möjliggör alternativet att gå tillbaka och reflektera över 
dagens händelser i efterhand. 

Vår arbetsmetod gick ut på att vi under dagarna satt i klassrummet och observerade 
lektionerna och hur eleverna tilläts jobba med sin talförmåga, och hur mycket utrymme det 
gavs, och även vilka övningar de använde. Sedan när dagen var slut satte vi oss ner var och en 
och skrev ner våra intryck av dagen i våra dagböcker. När sedan praktikens sju veckor var 
över samlades vi och gick igenom vad vi skrivit i våra dagböcker och det ligger till grund för 
vårt resultat. 

Resultat

Eftersom undersökningen inte givit några mätbara resultat redovisas de observerade 
arbetsmetoderna och övningarna enligt följande. Först ges en förklaring av ämnet, därefter 
förklaras övningarnas tillvägagångssätt och slutligen ges en sammanfattning av vad som 
observerats.

Speech

Ämnet Speech lades in som ett extra ämne utöver de vanliga skolämnena enbart för att träna 
elevernas muntliga framställning i olika situationer. Under observationerna inriktade sig 
ämnet på att arbeta med elevernas beskrivande, argumenterande, informerande, samt deras 
improviserade tal. Vid de tre observationstillfällena fick eleverna arbeta med följande 
övningar.

Övning 1.

Uppgift: Varje elev skulle hålla ett två minuter långt improviserat tal på temat: ”Om jag var 
tvungen att sluta använda det moderna livets bekvämligheter”.
Utförande: Eleverna fick i uppgift att rangordna vilka bekvämligheter av följande de skulle ha 
lättast, respektive svårast att avstå ifrån.

A, telefon
B, radio eller stereo
C, TV
D, kylskåp
E, badrum
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F, tvättmaskin och torktumlare
De fick sedan organisera en inledning, en avhandling och en avslutning, med andra ord skapa 
en mental disposition som hjälp för att motivera sin rangordning.

Observation: Läraren presenterade övningen, som vi beskrivit ovan, genom att stå framför 
klassen och beskriva hur övningen skulle genomföras. Vidare skrev läraren upp de olika 
sakerna eleverna skulle rangordna på tavlan för att hjälpa dem minnas. När läraren var klar 
med presentationen och hade klart för sig att alla elever visste vad som skulle göras hjälpte 
läraren enskilda elever som stött på problem. När det var dags för eleverna att framföra sitt tal 
valde läraren godtyckligt vem som skulle börja och vem som var nästa på tur. Elevernas tal 
var av blandad karaktär, vissa var väl genomarbetade medan andras brast antingen i deras 
förberedelse av talet eller i själva talet i sig. Efter varje elevs framförande gav läraren 
uppmuntrande kommentarer och lyfte fram vad som hade varit bra och vad eleven bör tänka 
på till nästa gång. När alla eleverna framfört sitt tal summerade läraren övningen kort och 
berömde eleverna en gång till.

Övning 2.

Uppgift: Se bilaga 1. 
Utförande: Eleverna skulle hålla ett informerande tal som är 2-3 minuter långt. Talet var 
tvunget innehålla en introduktion, huvudtext och en formell avslutning. Talet skulle även vara 
väl grundat i litteratur och väl dokumenterat. Eleverna hade att välja mellan följande ämnen:

 En känd person
 En historisk figur
 Ett ställe
 En känd händelse
 Ett djur
 En historisk uppfinning
 Något som du anser intressant och som går att undersöka (måste godkännas av 

handledare)

Alla tal presenterades från minnet, inga kort eller blad fick användas som hjälpmedel.

Observation: Läraren presenterade övningen med hjälp av overhead och förklarade vad som 
skulle göras. Läraren delade även ut blad där övningen stod i kortfattad form. När läraren 
svarat på frågor om övningen och var på det klara med att alla elever förstod vad de skulle 
göra lät läraren eleverna söka reda på fakta till sitt tal. Vid redovisningen valde läraren att 
elever med likartade ämnen skulle redovisa efter varandra. Eleverna gick upp en och en och 
höll sitt tal. Det var många händer i luften när läraren frågade vem som ville tala först. 
Eleverna talade med blandat resultat, några pratade riktigt bra medan vissa var lite för ivriga 
och hastade igenom sitt tal lite väl fort. Överlag var talet mer formellt och eleverna använde 
ett mer komplicerat språk än vad de gjorde i övning 1. Läraren kommenterade efter varje 
elevs tal de punkter som eleverna hade lyckats framföra bra och om eleverna lyckats med en 
formell avslutning. Slutligen gav läraren eleverna kollektivt beröm för ett väl genomfört 
arbete och en bra prestation.
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Övning 3.

Uppgift: Se bilaga 2.

Utförande: Eleverna skulle hålla ett övertalande tal på 2-3 minuter. Talet skulle vara så pass 
övertygande att det vann över publiken till talarens sida. Talet skulle innehålla introduktion, 
huvudtext och en formell avslutning. Eleverna fick välja ett ämne som de kände starkt för och 
som de vet även andra känner stark för. Eleverna får memorera hela talet, men även använda 
kort eller papper. 

Observation: Läraren presenterade övningen med hjälp av overhead och ett informationsblad 
som varje elev fick och som kortfattat förklarade övningen. Läraren poängterade att i denna 
övning så ska ni vinna över publiken med bra argument och fakta. Som tidigare kontrollerade 
läraren att eleverna visste vad som skulle göras innan eleverna fick sätta igång med övningen. 
Efter varje enskild elevs tal frågade läraren de övriga eleverna, ”publiken”, om talaren lyckats 
med att vinna över dem till sin sida. Därefter delgav läraren sin uppfattning och gav sina 
synpunkter på vad som varit bra och vad eleven bör tänka på till nästa gång. Vid detta tal var 
eleverna överlag väldigt ivriga, pålästa och kunde verkligen tala för sin sak. Vissa lyckades 
inte fullt ut övertyga sina klasskamrater, medan andra fick med sig publiken helt och hållet. 
Under observationerna gick det att se att eleverna valt ämnen som de verkligen kände starkt 
för.

Övning 4.

Uppgift: Se bilaga 3.

Utförande: Eleverna skulle ta med ett föremål till lektionen och beskriva det under 2-3 
minuter. Vid detta tillfälle var det ett praktiskt föremål som skulle medtagas. Eleven fick visa 
upp föremålet och hur det används och säga något annat som föremålet kunde användas till 
som var nytt för publiken. Talet fick vara informativt eller underhållande. 

Observation: Läraren presenterade denna övning en lektion i förväg och berättade vad som 
skulle göras och vad eleven skulle ta med sig. Till sin hjälp vid presentationen hade läraren ett 
eget föremål som läraren använde för att ge ett exempel på hur en redovisning kunde 
genomföras. Efter det att läraren förvissat sig om att eleverna var säkra på vad de skulle göra 
till nästa lektion delade läraren ut ett papper där övningen fanns förklarad. När det sedan blev 
dags för redovisningstillfället gjorde läraren en kort presentation av övningen och sedan fick 
eleverna redovisa. Efter varje elevs tal ställde läraren frågor till eleven om föremålet och 
nämnde därefter vad som varit bra och vad som kunde förbättras med deras tal. Under detta 
moment fick eleven möjligheten att tala mer fritt, vilket märktes tydligt. Talet blev inte lika 
strukturerat och formellt som i övning 2 och 3 utan kändes mer naturligt och närmare 
elevernas eget vardagliga språk. Många valde att hålla ett underhållande tal, där de flesta på 
ett roligt sätt beskrev sitt föremål. Överlag var elevernas tal bättre under denna övning 
beträffande flyt och uttal än under övning 2 och 3.
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Performance

Performance var ett valbart ämne på skolan där vi genomförde vår undersökning. Ämnet var 
med andra ord inte obligatoriskt. Performance gick ut på att eleverna tillsammans med hjälp 
ifrån en handledare satte upp en musikal. För att eleverna skulle lyckas bättre med sitt 
framträdande på scen fick de givetvis öva på sina framträdanden. De fick även under flertalet 
lektionstillfällen genomföra olika övningar som tränade deras muntliga framställning. 
Följande övningar genomfördes vid våra observationstillfällen.

Övning 1.

Utförande: Eleverna satt i ring och fick var och en i tur och ordning kortfattat berätta hur de 
kände sig för stunden och även varför de kände som de gjorde.

Observation: Läraren behövde inte introducera uppgiften eftersom den genomfördes i 
inledningen av varje lektion i ämnet. Eleverna visste vad som gällde och slog sig ner för att 
sedan tala fritt och ledigt om sin dag och hur de kände sig för stunden och för den stundande 
lektionen. Vissa elever mådde bra och några nämnda anledningar till detta var att några hade 
upplevt en rolig händelse under en tidigare lektion, någon hade fått ett bra provresultat, en 
annan hade fått godis på en tidigare lektion under dagen. Andra elever mådde sämre och de 
nämnde anledningar som att de hade vaknat på fel sida, någon skulle ha prov kommande dag 
och var stressade över det och en annan hade inte övat på sina repliker till musikalen. 
Elevernas tal flöt på bra under hela övningen och vi uppfattade atmosfären som trygg och 
familjär. Samtliga i gruppen verkade våga öppna sig och meddela de andra i gruppen om sina 
känslor. När alla hade fått säga sitt, förklarade läraren hur resten av lektionen skulle se ut.

Övning 2.

Utförande: Eleverna fick ligga med slutna ögon och med hjälp av en berättelse som läraren 
diktade ihop fick eleven möjlighet att fantisera ihop en gestalt. Sedan fick en och en gå upp på 
scenen och berätta för sina kamrater om hur deras skapelse såg ut och vad han hette.

Observation: Läraren bad eleverna sprida ut sig på golvet liggandes på rygg och blunda. 
Medan klassen låg tyst berättade läraren om ett rymdäventyr där eleverna var inblandade. 
Läraren vände sig inte till gruppen utan var personlig och fick eleverna att känna att det var 
just de som deltog i rymdäventyret. Under berättandet fick eleverna i uppgift att fantisera 
kring olika saker. Först skulle eleverna fantisera kring sin egen rymd, vilken färg den var och 
hur planeterna såg ut i deras solsystem. Eleven fick sedan fantisera ihop en utomjording, dess 
utseende, namn och hemplanet. Efter en stunds betänketid fick eleverna sätta sig upp och 
sedan i tur och ordning kliva upp på scenen och berätta om sin rymd, sina planeter och sin 
utomjording de skapat i sin egen fantasi. Några elever hade en del svårigheter att minnas vad 
de skulle berätta om och då gick läraren in och gav stödfrågor som Hur ser din rymd ut? Vad 
hette din utomjording? Hur såg han ut? De flesta elevers berättelser var utförliga, kluriga och 
fulla av fantasi, och talet flöt på bra om än lite väl ivrigt vissa gånger.
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Övning 3. 

Utförande: Eleverna skulle ställa sig i en kö bakom läraren som sedan äntrade scenen och 
påbörjade en saga. Läraren berättade sagan hela tiden medan han sakta vandrade över scenen. 
När läraren kommit till scenens slut steg han av den och slutade berätta sagan. Eleven som 
stod näst på tur efter läraren steg då upp på scenen och fortsatte sagan. Berättandet fortsatte på 
samma sätt tills alla elever fått stå på scenen och berätta två gånger vardera. Slutligen när alla 
elever gjort det klev läraren återigen upp på scenen och avslutade sagan. Det var upp till var 
och en av eleverna själva att bestämma och känna hur lång tid de ville ha att gå över scenen 
och bidra med berättande till klassens gemensamma saga.

Observation: Lektionen inleddes med att läraren berättade att gruppen tillsammans skulle 
berätta en saga. Vidare berättade denne hur berättandet skulle gå till. Läraren gick sedan upp 
på scen och inledde med en ganska lång inledning på sagan medan han sakta smög sig fram 
över scenen. När han sedan lämnade över till eleverna som stod uppradade på kö vid 
scenkanten så ökade tempot på berättandet. Elevernas berättande och tid på scen var väldigt 
varierande, men de flesta eleverna gick i en lugn takt över scenen och berättade med inlevelse 
sin del av sagan. Andra elever tog extra lång tid på sig att vandra över scenen och vankade 
fram och tillbaka så de fick berätta under en längre tid hur berättelsen fortsatte. Dessa elever 
(tre) levde sig verkligen in i historien och hade ett mycket bra berättande. Det var även några 
enstaka elever (fyra) som i stort sett sprang över scenen och därmed inte hann mer än säga 
något enstaka ord. Tre av dessa elever gjorde det dessutom i en följd efter varandra. Elevernas 
tal varierade både i tempo och i volym under denna övning. Vissa skrek nästan vissa delar 
medan andra viskade. Sammanhanget i historien skiftade också markant och det tillfördes nya 
element till sagan oväntat vid flertalet tillfällen. När läraren sedan på den tredje rundan steg 
upp på scenen valde han att stå kvar där och avsluta historien. Eleverna skrattade mycket 
under berättandets gång, främst när det var någon annan som berättade, men det fnissades 
även en del bland enstaka berättare på scenen. 

Council

Ämnet Council fungerade ungefär som ett slags klassråd. Eleverna fick en samtalsstund där 
de kunde diskutera allt ifrån värdegrunder till känsligare skolproblem som mobbning eller 
andra problem som kunde uppstå i klassen. Samtalet leddes av skolans rektor och alla elever 
fick och var tvungna att komma till tals. Den som talade höll i en mjukisapa och var då den 
enda som fick tala i gruppen. Rektorn hjälpte till med stödfrågor om någon elev hade svårt att 
veta vad hon eller han skulle säga. Allt som sades under ett möte stannade i klassrummet och 
fick inte spridas vidare till andra elever, lärare eller föräldrar. Följande ämnen diskuterades 
under våra observationstillfällen.

Ämne 1.

Uppgift: Eleverna fick i uppgift att berätta om vad de själva anser är ett lämpligt straff för att 
de missbrukat det förtroende de fått, till exempel kommit hem för sent. 

Observation: Rektorn inledde med att ställa ihop ett antal bänkar för att sedan samla alla 
elever sittande runt bänkarna. Rektorn började sedan repetera reglerna, som till exempel att 
det som sägs under council inte får föras vidare utanför rummet. Sedan plockade rektorn fram 
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mjukisapan som vi nämnt ovan och meddelade dagens ämne. Alla elever var under denna 
lektion, precis som alltid under council, tvungna att yttra sin åsikt i ämnet. Varje elev gjorde 
detta utan större problem och ibland ville de ha ordet trots att de visste att det inte var deras 
tur. Rektorn såg dock till att talordningen följdes och att alla elever kom till tals. Även rektorn 
deltog i ordningen genom att dela med sig av sina egna erfarenheter och passade samtidigt på 
att ändra riktning eller ”öka trycket” i vad som sades inför nästa varv. När eleverna hade ordet 
berättade de tydligt och sakligt vad som gällde för just dem. Följdfrågor som vi noterade var 
följande; Vad tycker du man ska bestraffas för?, Vem har rätt att bestraffa dig?, Tycker du det 
är rättvist att bli bestraffad då man gjort något fel? Vilka bestraffningar tycker du vi ska ha i 
skolan? Eleverna höll sig mestadels inom ämnet även om det vid enstaka yttranden framkom 
personliga och otäcka berättelser om bestraffningar eleverna råkat ut för själva. Eleverna 
uppvisade stor disciplin och saklighet inför ämnet och tog uppgiften på största allvar.

Ämne 2.

Uppgift: Eleverna fick berätta om deras TV-vanor och om det fanns några uppsatta TV-regler 
i deras hem.

Observation: Rektorn lät dem även denna gång sitta i en cirkel runt ett stort bord för att sedan 
berätta reglerna för council samt ge dem dagens ämne. Det visade sig tydligt att detta vara ett 
ämne som många elever kunde relatera till och dessutom hade mycket att berätta om. Rektorn 
fick under elevernas tal flera gånger gå in och påminna eleverna om talordningen och vem 
som höll i mjukisapan. Den största orsaken till elevernas iver var att andra elever pratade om 
program de sett, gillade eller ogillade. Eleverna hade med andra ord inte några som helst 
problem att tala om ämnet och samtliga elever pratade en längre stund då de hade ordet. Det 
tog lång tid för mjukisapan att ta sig genom hela cirkeln denna gång. Rektorn deltog när 
denne var näst på tur och gjorde som tidigare, delade med sig av sina erfarenheter och passade 
samtidigt på att leda in eleverna på ett annat spår inom samma ämne. Elevernas ivrighet 
påverkade tydligheten i talet något, men gynnade deras vilja att dela med sig av sina åsikter. 
Följdfrågor som rektorn tog upp var följande; Vilket är ditt favorit program? Finns det några 
farliga program på tv? Hur många timmar såg de på TV en vanlig dag/vecka?

Diskussion

I diskussionen kopplar vi den bakgrund som återfinns i inledningen av vårt utvecklingsarbete 
till det resultat vår undersökning frambringat. Slutligen resonerar vi kring huruvida vår 
undersökning kan fungera som stöd i vårt framtida yrkesutövande som språklärare.

Reliabilitet och validitet

Enligt Davidsson och Patel (1994) hör reliabilitet samman med tillförlitlighet. Eftersom vi 
valde att göra observationer över arbetsmetoder och övningar anser vi att reliabiliteten och 
validiteten inte påverkas. Detta då vi använde oss av försökspersoner vars agerande var en 
produkt av de övningar och metoder vi observerat. Validiteten blir även korrekt eftersom vi 
observerat övningar som verkligen förekommit i en amerikansk skola. De övningar som 
lärarna använde med sina elever i ämnet speech skrev de även ut och gav åt oss vilket vi 
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känner ökar tillförlitligheten. Det kan även tyckas att den korta tiden på sju veckor skulle 
påverka vårt resultat, men det anser vi dock inte att det har gjort. Vi anser att vi under våra 
observationer fått ut det vi behöver för att kunna skriva ett korrekt resultat.

Resultatdiskussion

Syftet med vår undersökning var att undersöka övningar och arbetsmetoder som en 
amerikansk skola använder för att förbättra elevers muntliga framställning. 

Den amerikanska skolans ämne speech är något som Johannesson (2001) beskriver som ett
ämne där man undervisar elever i att tala inför andra vilket vi ansåg passa vår undersökning 
exemplariskt. Marne (1996) nämner att ämnet speech har förekommit sedan 60-talet på 
schemat på såväl grund- som högskolenivå och Haraldsson (1999) upplyser ytterligare att 
amerikanerna har haft muntlig framställning (speech) som ett viktigt ämne även på college 
och universitetet medan det i Sverige har varit mer eller mindre bortglömt.

Detta var huvudanledningen till att vi valde att undersöka hur en amerikansk skola arbetar 
med elevers muntliga framställning. Vi valde att inrikta oss på att hitta övningar och 
arbetsmetoder i en amerikansk skola i hopp om att kunna använda oss av dessa i vårt framtida 
yrkesutövande som språklärare i den svenska skolan. 

Under våra observationer av övningarna och arbetsmetoderna märkte vi snabbt att ämnet 
speech är väl grundat i den amerikanska skolan som vi besökte. Det fanns klara övningar och 
mål för vad eleverna skulle göra och läraren var van vid ämnet och kunde leda eleverna i sitt 
arbete. Vi kände snabbt skillnad mellan de svenska skolor vi besökt och den amerikanska 
skolan på elevernas vilja att tala. Som Haraldsson (1999) säger märkte vi inte av något av den 
nervositet som svenska elever brukar visa upp när de ska fram och redovisa. Det kan bero på 
som Haraldsson (1999) påpekar att det är negativt i USA att vara blyg och att eleverna dolde 
det genom att spela mer självsäkra. Under de övningar som vi observerade märkte vi att 
elevernas tal utvecklades för varje övning de gjorde. Som Johannesson (2002) skriver i sin 
bok är det genom övning som man blir en bra talare. Detta kunde vi se under den tid vi 
observerade ämnet speech. Under övning 3 där eleverna skulle övertyga sina klasskamrater 
om att deras åsikt var rätt observerade vi att denna övning har lånat mycket från den klassiska 
retoriken. I övningen skulle eleverna fånga sin åhörare och övertyga dem, precis som den 
amerikanska presidenten måste övertyga senaten. Presidenternas tal var fulla av glöd och grep 
tag i åhörarna (Landin & Ottosson, 1997) precis som elevernas tal gjorde under lektionerna. 
Vi kände även att elevernas tal under övning 4 flöt på bättre, och det tror vi berodde på att de 
inte hade pressen att tala om något som de var tvungna att ha manus till utan kunde tala fritt 
om en sak som de kände till och kunde mycket om. Som framgår av resultatet blev talet inte 
lika strukturerat och formellt i denna övning och vi ansåg att denna övning var bra för eleven 
när de kom till att öva på sitt vardagliga tal. 

I ämnet council använde sig rektorn av en metod som kan kopplas till Moffet & Wagners 
(1983) task talk. Eleverna fick där tala om ett ämne utan att tänka på att det var talet som de 
tränade på. Vi märkte att eleverna under dessa övningar talade friare eftersom de talade om 
ämnen som låg dem nära om hjärtat, så som TV. Vi fann denna övning mycket användbar just 
eftersom eleverna fick tala fritt och att de visste om att allt som de sa skulle stanna i 
klassrummet. Det gav dem den trygghet som de behövde för att våga öppna sina hjärtan och 
tala ut.
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Performance var som vi nämnt tidigare ett ämne som eleverna själva hade valt. Det var med 
andra ord inget obligatoriskt ämne och vi anser att det borde tyda på att eleverna som kommer 
till dessa lektioner är motiverade till att deltaga i talövningar. Vi tror att detta medförde att 
läraren huvudsakligen ägnade sig åt enklare övningar som fick eleverna fokuserade och 
samlade inför musikalrepetitionerna istället för egentliga övningar som skulle stärka deras 
muntliga framställning. Vi kände när vi satt under dessa lektioner och observerade att läraren 
och eleverna var fullt medvetna om vad de skulle göra. Övningarnas mål var klara och alla 
elever ville verkligen delta på övningarna och göra sitt bästa. Vi kunde även urskilja att detta 
var övningar som användes ofta under lektionen och att eleverna kände sig bekväma i dem, 
vilket vi tror var stor del i att resultatet av övningen blev så bra.

Vi kände att eleverna i den amerikanska skolan vi besökte var det motsatta mot elevcitatet ur 
Retorikboken: ”Genom att vara tyst och inte säga något trodde jag att jag höll mig utanför, 
men plötsligt upptäckte jag att jag i själva verket höll med.” På skolan var diskussionerna 
livliga, och alla ville ha ordet och säga sin åsikt. Vi tror att de övningar som vi observerade 
tillsammans med den amerikanska livsstilen har hjälpt eleverna på skolan att bli frispråkiga 
och våga stå för sitt ord. Vi anser därför att vi har lyckats hitta bra övningar och 
arbetsmetoder som förbättrar elevers muntliga framställning. Detta då vi utav våra 
observationer kan se att eleverna utvecklats under övningstillfällena.

Många elever i den svenska skolan behöver enligt vår åsikt utveckla sin muntliga 
framställning och vi känner att vi kommer att kunna använda vår undersökning som underlag 
till arbetet med våra framtida elever. Att de flesta eleverna i vår undersökning var, som det 
framgår i resultatet, mycket goda talare känns som ytterligare ett bevis på att de övningar och 
arbetsmetoder skolan använde var bra.

Tala är silver medan tiga är guld är ett gammalt talesätt som vi i framtiden som språklärare 
vill förkasta. Våra framtida elever ska med hjälp av vår inspiration och träning både våga och 
kunna tala obehindrat med och inför sina kamrater, lärare, föräldrar och andra vuxna oavsett 
vilken situation de hamnar i. Vi instämmer nämligen med Marne (1996) när han skriver att 
det är viktigt att kunna tala inför grupp, vare sig det gäller motivera eller informera.

Utifrån vad vi tagit del av i den amerikanska skolan känner vi att vi har utvecklat vårt tänk 
kring arbetsmetoder och övningar i elevers muntliga framställning. Våra observationer har 
bidragit till att ge oss en bredare kompetens inom området och de arbetsmetoder och övningar 
vi iakttagit kan användas som stöd för att konstruera en omväxlande och väl fungerande 
arbetsmetod för att förbättra elevers muntliga framställning.

Vi har upplevt att det varit svårt att plocka fram resultat från vår undersökning som vi sedan 
kunnat behandla utförligt i resultatdiskussionen. Detta då vi inte genomfört en undersökning 
som följer den mall som kräver ett mätbart resultat. Vi känner dock att vi med handledning 
och stöd av vår vetenskapliga handledare lyckats genomföra en undersökning och bearbeta ett 
resultat till den grad att vi genomfört ett utvecklingsarbete inom oss själva som språklärare.

Fortsatt forskning

Det skulle vara intressant att undersöka hur de övningar och arbetsmetoder vi fann i den 
amerikanska skolan skulle påverka elever i en svensk skola.
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Bilaga 1

Informative Speech

An informative speech is a speech you give for the purpose of presenting the audience with 
new and interesting information.  Your speech must contain an introduction, a body (with at 
least three points) and a formal conclusion.  This speech must be researched and you must be 
able to document the facts you present.  Your first step will be to select a topic and have it 
approved.  Next you must do research on the topic.   When your research is complete, write 
your speech word-for-word on 8 1/2” x 11’ paper.  Finally, memorize your speech word-for-
word for your presentation day.

Topic Suggestions:

 A famous person
 A historical figure
 A place
 A well know event (recent or historical)
 A type of animal
 Details of history, uses etc. for an invention (ex. Telephone)
 Anything you can think of that interests you, can be researched, and has been approved by 

the instructor.

Due Dates:

Presentation:  Speeches will be presented October 23 and October 30, according to 
individual sign-up date.  Please keep track of the date for which you signed up.

Time Limit:

Speeches for all grades must be between 2-3 minutes in length.

Reminder:

ALL speeches must be delivered from memory.  NO note cards will be allowed.
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Persuasive Speech

A persuasive speech is a speech you give with the purpose of winning the audience over to 
your point of view. Your speech must contain an introduction, a body (with at least three 
points) and a formal conclusion.  The more actual facts you state about your subject, the more 
likely you are to convince your audience. People will not be convinced merely by your 
personal opinion. Pick a subject you have a sincere interest in and come on strong.  You may 
memorize your speech, refer to an outline, or use note cards. Please do not read your speech 
word-for-word from a piece of paper.

Topic: Anything you feel strongly about and would like to convince other people to 
feel strongly about too.

Length: 7th and 8th grade:   2-3 minutes

Due Date: Oral:        November 6 or November 7 (depending on your sign up date)

Examples of topics (You do not have to choose one of these topics. They are here to give 
          you an idea of the types of things you might choose)

Politics Animal rights Civil rights Music ratings

Rights of minors School rules Dress code Movie ratings

Voting age Home rules Homework Free time

Remember to have your subject approved before you begin writing!!!!!!!
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DESCRIPTIVE SPEECH

1. Bring an object to class
2. The object will need to be a practical object.
3. Show the uses of the object.  These may be practical or humorous or both.
4. Tell anything else that pertains to the object that may be of interest to the audience.
5. The speech may be either informative or entertaining.
6. Time limit for the speech is two to three minutes.

Topic Suggestions:

Tennis racket Pen
Belt Rubberband
Toothbrush Pillowcase
Newspaper Pan
Telephone Piece of paper
Coke bottle Band-Aid
Rope Pager

Plus anything else you can think of.


