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Förord 
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Vi tackar även vår vetenskapliga handledare Sven Nyberg som väglett, stöttat och gett oss 
kreativ respons. 
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Abstrakt 
 
Syftet med examensarbetet har varit att undersöka om elevers muntliga framställning kan 
påverkas genom aktiv talträning, där tonvikten läggs på att eleven vill och vågar tala. 
Utvecklingsarbetet genomfördes under vår slutpraktik, vilken innefattade sju veckor under 
hösten 2004 i en årskurs 8 i Luleå kommun. Hela klassen ingick i detta arbete men sex elever 
varav fyra flickor och två pojkar valdes ut slumpmässigt för att observeras. Med hjälp av 
enkäter, observationer och loggböcker har vi fått elevernas egna tankar och upplevelser, samt 
kunnat följa deras utveckling. Resultatet visar att aktiv talträning påverkar eleverna positivt 
men att denna träning bör pågå kontinuerligt i skolans undervisning.  
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Bakgrund 
 
Inledning 
 
Förmågan att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift får allt större betydelse i samhället och 
kommunikativ kompetens är eftertraktat på arbetsmarknaden. Eftersom skolans uppgift är att 
utveckla och undervisa elever för ett framtida behov skall undervisningen ha inriktning mot 
de krav som samhället kommer att ställa på människors kompetens. I läroplanen (Lpo-94) 
anges att den enskilde eleven skall finna sin speciella personlighet och därigenom bli delaktig 
i samhällslivet. För att kunna delta aktivt krävs att eleverna utvecklar en god språklig 
kompetens. Skolan har därför ansvar att tillgodose elevernas språkliga och kommunikativa 
färdigheter i ett samhälle som ställer allt högre krav på individens förmåga att kunna uttrycka 
sig i olika sammanhang.  
 

I ett samhälle som vårt, kunskaps- och informationsinriktat som det är, måste de flesta förr eller 
senare ta till orda i sammanhang mer krävande än till exempel det vardagliga småpratets. Värdet av 
en undervisning som förberett och utbildat för detta kan inte ifrågasättas. Skolans ansvar är 
odiskutabelt  (Strömquist 1998, s.7). 
 

Våra egna erfarenheter som elever i grundskolan är att övningar i muntlig framställning inte 
gavs något utrymme trots att de läroplaner som då gällde uttryckte att skolan skulle ge 
eleverna en utbildning ”som är av betydelse för deras personliga utveckling och för deras 
möjlighet att påverka och leva i dagens och morgondagens samhälle” (lgr-69, s.12) och ”att 
eleverna tränar och systematiskt får utveckla de grundläggande kommunikationsfärdigheterna, 
tala, läsa, skriva och räkna” (lgr-80, s.16). Dessa formuleringar innebär att muntlig 
framställning skulle vara ett inslag i undervisningen. Ändå var sådana övningar sällsynta 
vilket kan bero på att lärarna inte hade någon tydlig information om vad som skulle uppnås 
men också på att retorik generellt var ett bortglömt ämne under många år (Strömquist 1998). 
Intresset för talarkonst har dock ökat under senare tid men detta märks inte i skolan. 
 
Vi har under olika perioder av vår verksamhetsförlagda utbildning noterat att muntlig 
framställning fortfarande har låg prioritet. Ute på skolorna prioriteras läs- och skrivövningar 
under språklektionerna istället för muntlig kommunikation. Det finns brister hos eleverna när 
det gäller muntlig framställning och de bör därför få undervisning och övning i detta. En aktiv 
talträning kan enligt vår åsikt motverka osäkerheten och förbättra elevernas förmåga att 
muntligt framföra något. Vi tror därför att inom detta område finns mycket att göra. Vi vill 
därför undersöka om man genom olika övningar och undervisning i ämnet kan påverka 
elevernas kommunikationsförmåga och muntliga framställningar och därmed få dem att vilja 
och våga tala inför en grupp.  
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Historik 
 
Konsten att tala går under samlingsnamnet retorik. Talekonsten studerades och utvecklades 
redan under antiken av grekerna. Anledningen till intresset för retoriken var att varje fri 
medborgare som ville driva en rättsprocess skulle föra sin egen talan och därmed var 
talekonsten en angelägenhet för alla medborgare. Man insåg att denna konst var till nytta i 
många sammanhang som ett medel för att påverka andra människor. Detta medförde att 
grekerna inrättade skolor och skrev läromedel i konsten att tala (Strömquist,1998). 
 
Aristoteles (384-322 f Kr) skrev en lärobok som lade grunden för de retoriska begrepp som 
fortfarande är centrala i talandets konst. I denna grund finns termerna logos, pathos, och ethos 
som än idag är de tre hörnstenarna i retoriken. Logos betyder orden eller de logiska argument 
som vädjar till publikens förnuft och kritiska omdöme. För att ett tal skall bli lyckat bör det 
även engagera åhörarnas känslor, vilket benämns som pathos.  Den tredje hörnstenen är ethos 
– det förtroende som talaren utstrålar genom personlighet, karaktär och intryck. En talare gör 
sig därmed uppmärksammad genom en väluppbyggd text, ett starkt engagemang som inger 
förtroende och väcker åhörarens känslor (Backlund, 1997). 
 
Intresset för människans talande stannade inte endast vid den enskilde personens tal. De 
grekiska filosoferna Platon och Aristoteles ansåg även att samtalet, dialektiken, kunde 
utveckla människor. Dialektiken kan förklaras som det kritiskt insiktssökande samtalet eller 
diskussionskonsten (Backlund, 1997). Ett dialektiskt samtal handlar mycket om frågor och 
svar. Ett sätt att ställa frågor som stimulerar till nya kunskaper och insikter. Skillnaderna 
mellan dessa kan sammanfattas med att retoriken vill övertyga och övertala medan dialektiken 
upplyser, erinrar och samtalar (Backlund, 1997). 
 
Ett klassiskt exempel på god retorik är det tal som Martin Luther King höll i Washington den 
28 augusti 1963. Hans välformulerade tal, I have a dream, väcker känslor och han utstrålar 
både engagemang och trovärdighet. Han talar dessutom för en god sak – jämlikhet. Det finns 
också exempel när retoriken blivit använd i syften som vilselett människor. Nazisternas 
retorik var skickligt uppbyggd och den förförde vanliga, förnuftiga människor. Den klassiska 
retorikens syfte var att övertyga vilket kan vara en farlig konst eftersom den kan vara ett 
medel för att sprida lögner eller skapa illusioner. Att kunna framföra en åsikt kan aldrig vara 
av ondo, men däremot syftet som vi har med talet (Backlund, 1997). Rätt använd är dock den 
retoriska läran ett medel för att påverka och förbättra den kommunikativa kompetensen 
mellan människor. 
 
 
Samhälle och kommunikativ kompetens 
 
De gamla grekerna insåg nyttan av att kunna och våga yttra sig i olika sammanhang, en 
färdighet och demokratisk rättighet som är lika viktig idag i vårt moderna kunskaps- och 
kommunikationssamhälle. Stora förändringar har emellertid skett de senaste årtiondena och 
med teknikens intåg har möjligheterna till kommunikation aldrig varit större. Med datorns och 
mobiltelefonens hjälp kommunicerar vi globalt och dessa tekniska innovationer medför också 
förändringar i arbetslivet. Arbetsmarknaden efterfrågar personer med flexibilitet och social 
kompetens. Begreppet social kompetens innebär att kunna samarbeta med många människor, 
att kunna framföra sina åsikter och att kunna lyssna. Social kompetens är med andra ord att 
vara duktig i kommunikation. Det innebär inte bara att tala utan också att utbyta tankar, 
känslor och erfarenheter med en eller flera människor. En god kommunikatör har fördelar i 
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arbetslivet, föreningslivet och i sitt sociala nätverk. Det finns utredningar som visar vad 
arbetsgivarna eftertraktar hos sina anställda. I ett utvecklingsarbete påpekar doktoranden Ann-
Mari Folkesson att kommunikativ kompetens är väsentlig i det moderna samhället samt att 
personalchefer anser att språket kan vara avgörande vid en anställningsintervju.  Dessutom 
önskas personer som kan göra en presentation inför en grupp (Folkesson, 1998). 
 
Ytterligare ett viktigt skäl till att utveckla en god kommunikativ kompetens är möjligheterna 
att påverka i ett demokratiskt samhälle. Den som inte kan eller vågar uttrycka sig kommer inte 
heller att göra sig hörd och framföra sina åsikter. Det innebär att man hellre tiger och låter 
andra tala, att man lämnar över möjligheterna att påverka sin situation till andra. Bengt Bratt, 
lektor vid lärarhögskolan, uttrycker detta ”Man vågar inte skriva eller ringa till myndigheter 
och organisationer för att hävda sina egna intressen och rättigheter” (Bratt,1978 s.14). Läraren 
Christer Ferm menar att bristande förmåga att påverka kan leda till destruktivitet mot 
samhället därför att människor som inte känner sig delaktiga väljer istället ett passivt beteende 
(Ferm, 1997). 
 
Att muntligt kunna framföra något är också ett sätt att visa vår identitet – för att synas. I 
samtal och kommunikation visar vi vår personlighet och vår egen vilja vilket är ett 
grundläggande mänskligt behov. Människor som inte kan eller vågar framföra sina åsikter blir 
frustrerade vilket kan leda till bristande självförtroende. Universitets adjunkt och utbildare i 
retorik, Bo Renberg anser ”Bristen på självkänsla kan förstärkas i en negativ spiral och leda 
till att man tror att man inte har något vettigt att säga”(Renberg, 2003 s.58).  
 
Således är nyttan av att kunna retoriska grepp och att våga göra sin stämma hörd något som 
främjar individen på många sätt. Att kunna informera, debattera eller klargöra sina åsikter för 
andra är behov som uppstår ideligen i den vardagliga tillvaron. Förmågan att kunna hantera 
sådana situationer stärker självkänslan, uppmuntrar till samhällsdeltagande och ger fördelar på 
arbetsmarknaden.  
 
 
Skolans styrdokument 
 
Språklig och kommunikativ kompetens betonas i styrdokumenten. I den gällande läroplanen, 
Lpo 94, uppges att skolan skall ”främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor 
och samhällsmedlemmar” samt att skolan skall förbereda eleverna ”för att leva och verka i 
samhället”. Där påpekas också 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 utveckla sin språkliga förmåga”. (Lpo 94, 
s.7) Undervisning och övningar som utvecklar elevens språk och identitet hör till skolans 
uppdrag liksom att uppmuntra till samhällsdeltagande. 
 
Språket och kommunikationsförmågan utvecklas i skolans alla ämnen men framgår tydligast i 
kursplanen för svenska:  
 

Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommunikation och samarbete med 
andra. Kunskap bildas genom språket och genom språket görs den synlig och hanterbar. Svenskämnet 
syftar till att tillsammans med andra ämnen i skolan utveckla elevernas kommunikationsförmåga, 
tänkande och kreativitet. (skolverket.www) 

 
När det gäller den muntliga delen av svenskundervisningen sätter kursplanen i svenska som 
mål att nå i årskurs fem ”att kunna muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet 
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blir begripligt och levande” (ibid) samt som mål i årskurs nio att ”Eleven skall – aktivt kunna 
delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna redovisa ett arbete 
muntligt så att innehållet framgår och är begripligt”(ibid). Skolan bör följaktligen ge 
kontinuerlig undervisning i muntlig framställning för att kunna nå dessa mål.  
 
 
Muntlig framställning i skolan 
 
Undervisning i muntlig framställning förekommer i varierande utsträckning på skolorna. 
Folkesson hävdar i sin utredning Muntlig framställning i årskurs 5 att undervisning i muntlig 
framställning endast förekommer sporadiskt vilket kan vara en följd av att det saknas tydlig 
målbeskrivning i skolornas arbetsplan. Vidare menar hon att det behövs kriterier så att lärarna 
vet vad eleven ska lära sig (Folkesson, 1998, s.12-14). 
 
Otillräckliga insikter i nyttan av muntliga övningar men framförallt tidsbrist är faktorer som 
påverkar undervisningen i muntlig framställning enligt universitetsadjunkten Britt Backlund. 
Hon hävdar att verksamma lärare inte har den tiden avsatt i sin undervisning samtidigt som de 
säger att ”förmågan att tala är ju medfödd” (Backlund,1997 s.30). Backlund anser också att 
det är bristen på undervisning i muntlig kommunikation som orsakar problem i skolan. Social 
kompetens är förmågan att lyssna, tala och samtala (Backlund, 2000). 
 
Bengt Bratt menar att den traditionella undervisningen övervägande varit kunskaps- och 
nyttoinriktad för att ge mätbara kunskaper och nyttiga färdigheter (Bratt, 1992). Han menar att 
eleverna bör få gestalta sina kunskaper i ord och bild för att sedan informera varandra. Då 
tränar de samtidigt ”de färdigheter som behövs i informations- och kunskapssamhället” (Ibid, 
s.97). 
 
Med dessa bristfälliga kunskaper och otillräckliga övningstillfällen är det inte svårt att förstå 
varför eleverna undviker att redovisa eller i andra sammanhang tala inför klassen. Situationen 
är obekant och de upplever detta som oerhört genant. De verksamma lärarna vet att detta är ett 
problem men istället för att öva och uppmuntra låter man eleverna forcera genom 
redovisningarna. Dessa muntliga redovisningar blir ofta misslyckade för både talare och 
lyssnare. Denna problematik kommenteras av lärarutbildaren och forskaren Ulrika Tornberg i 
boken Språkdidaktik;    
 

Likväl låter vi ofta våra elever muntligt redovisa sina grupparbeten eller andra arbeten inför klassen 
utan att ge dem någon hjälp att lyckas. De står därframme med ett otydligt skrivet papper i sina 
darrande händer och läser innantill ur en text som de tidigare inte läst högt, vilket leder till att de 
stakar sig på ord och uttal. Samtidigt sitter den övriga klassen och lyssnar förstrött. (Tornberg, 2000 
s.146) 

 
 
 

Undervisning 
 
Att tala, framföra åsikter och delta i diskussioner är något som alla kan lära sig men inte utan 
övning och undervisning. En person som får kännedom om de verktyg som förbättrar den 
muntliga framställningen och som både praktiskt och teoretiskt får öva detta kommer även att 
vidga sina kunskaper i andra kommunikativa områden. Exempelvis förbättras förmågan att 
lyssna, självkänslan stärks och inte minst utvecklas språket (Backlund, 2000). 
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För att klara av att genomföra en intressant muntlig framställning krävs alltså att talaren 
känner till de nödvändiga komponenterna. Detta tillägnas genom undervisning men 
framförallt genom att eleverna ges tillfällen att öva (Strömquist, 1998). Denna färdighet är 
inget som kommer med automatik utan det krävs övning och uppmuntran och ju tidigare detta 
sker desto tryggare och säkrare blir eleverna. Backlund menar att:  
 

Det handlar om att träna, träna, träna tills allt sitter i ryggmärgen. Men när det gäller offentligt talande 
är det som om vi inte tror på att det ska gå till på det här sättet. Vi verkar hellre vilja tro på Talets 
gåva: att det ska komma en god fé och skänka oss den gåvan och så skall vi stå där fullt skickade att 
hålla de mest glänsande tal! – Men det är på så sätt den stora tystnaden sprider sig. Och det är på så 
sätt som rötan kan sprida sig i en demokrati. (Backlund, 2000, s.17) 

 
 

Förutom information och övning krävs det ett tryggt klassrumsklimat när man arbetar med 
muntlig framställning. För att arbetet skall bli lyckat skall alla inblandade känna sig trygga 
och säkra. Läraren har en viktig uppgift i att skapa denna trygghetskänsla men den utvecklas 
även när eleven blir säkrare i sin situation. Genom kunskap och övningar stärks 
självförtroendet och därmed skapas den trygghet som är nödvändig för arbetet med muntlig 
framställning (Strömquist, 1998). 
 
Vid muntliga framställningar är det inte bara talaren som skall vara aktiv. Åhörarna är genom 
sitt lyssnande också en betydelsefull del. Därför bör läraren planera övningar som syftar till 
att aktivera lyssnarna (Strömqvist, 1998). Effektivt lyssnande är en färdighet som eleverna 
måste öva för att kunna kommunicera. De elever som arbetar med muntlig framställning skall 
kunna lyssna på helheten istället för att fokusera på enstaka ord. Goda och aktiva lyssnare ger 
talaren återkopplingar. Exempelvis genom att ha ögonkontakt med talaren, nicka, humma och 
ställa frågor. Att lyssna på andra är ett sätt att försöka förstå en annan människa i olika 
situationer. En bra lyssnare vet att det inte är talarens ämne som är det viktigaste, utan att yttra 
sig är att exponera och bjuda på sig själv (Backlund, 1997). 
 
 
Inlärningsteorier 
 
Hur människan lär och utvecklas har forskare länge studerat och förklarat genom olika teorier. 
En central fråga har varit om det är arv eller miljö som styr det mänskliga beteendet. Betonar 
man arvet menar man att individens egenskaper kommer från gener och arvsanlag. Läggs 
betoningen på miljö skulle individens egenskaper utvecklas från den påverkan som kommer 
från omgivningen, exempelvis familj, skola och kamrater. Dagens tankar om arv eller miljö 
handlar inte längre om antingen eller. Människans utveckling beror på samspelet mellan arv 
och miljö. Ett resultat av faktorer som beror på biologi och yttre påverkan (Hwang&Nilsson, 
1995). 
 
Ett område som både fascinerat och noggrant studerats är hur människan tillägnar sig språket. 
Språkutvecklingen sker snabbt och för de flesta utan större problem därför menar lingvisten 
Noam Chomsky att den språkliga förmågan hos människan är medfödd, han kallar det LAD 
(Language aquisition device). Detta skulle innebära att människans språk är förprogrammerat 
eftersom barn lär sig språket snabbt och utan någon egentlig undervisning. Chomskys tankar 
räknas till den nativistiska teorin som bygger på att arvet har en betydande roll för 
språkinlärning (Arnqvist, 1993). 
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Behavioristerna hävdar att miljön spelar störst roll vid all inlärning, och att den positiva 
förstärkning som barn får från föräldrar och lärare utvecklar barnet, till exempel när en 
förälder talar med barnet och uppmuntrar och upprepar det barnet säger. Barnet får genom 
berömmet belöning och lär sig då bättre (Arnqvist, 1993). Språklig utveckling sker med andra 
ord tillsammans med andra. 
 
De kognitiva teorierna bygger på att barnen själva varseblir genom sina sinnen och kommer 
fram till kunskaper utifrån sin utvecklingsnivå och vardagserfarenheter. Två förespråkare för 
detta synsätt är den belgiske pedagogen Jean Piaget och den ryske psykologen Lev Vygotsky. 
Deras teorier bygger på att språkutveckling och kognitiv utveckling är beroende av varandra 
och med ömsesidig påverkan mellan arv och miljö men deras teorier är inte helt likvärdiga 
(Arnqvist, 1993). Förenklat kan det sägas att Piagets kognitiva teori utgår från att tänkandet 
påverkar barnens språkliga utveckling medan Vygotsky menar att språket styr den kognitiva 
(mognads-) utvecklingen (Arnqvist, 1993). 
 
De kognitiva teorierna har utvecklat den så kallade konstruktivism som sätter individens 
personliga kunskapsbyggande i fokus. Skolans styrdokument strävar mot denna teori; att varje 
individ själv konstruerar sin kunskap. Språket är ett centralt och betydelsefullt redskap för 
barnens sociala träning och utforskande av omvärlden. Dagens teorier om språkinlärning 
bygger på ett samspel mellan det inre och yttre, mellan arv och miljö samt kulturarv. 
 
 
Kommunikation och språk  
 
För att kunna skapa kunskap, finna en identitet och fungera i sociala sammanhang är det 
viktigt att behärska och utveckla ett fullgott språk. Det lilla barnet börjar sin språkutveckling 
med joller redan när det är några månader gammalt och i denna fas utvecklas också början till 
språklig kommunikation i och med samspelet som barnet utvecklar med sin omgivning. När 
barnet är mellan 1-2 år har det lärt sig enstaka ord och börjar dessutom foga ihop ord två och 
två till små meningar. Fram till förskoleåldern sker en snabb inlärning av nya ord och vid 7 
års ålder beräknas barnet kunna cirka 14 000 ord (Arnqvist, 1993).  
 
För förskolebarnet är den muntliga kommunikationen den viktigaste eftersom barnet oftast 
inte har utvecklat sitt skriftspråk ännu. Kommunikation kräver både kognitiva och språkliga 
färdigheter. Barnets kognitiva nivå måste vara tillräcklig för att möjliggöra förståelse av 
mottagaren eller lyssnaren. Språkligt måste barnet ha utvecklat en grammatik och ett 
ordförråd. Genom att samtala med barnet och ställa följdfrågor kan man bidra till att den 
kommunikativa förmågan utvecklas (Ibid). 
 
Vid skolstarten fortsätter den språkliga utvecklingen med läs- och skrivinlärning. En del barn 
har redan knäckt läs- och skrivkoden när de börjar skolan medan andra börjar från början. Hur 
läs- och skrivinlärningen utvecklas är individuellt (Björk, 2001) och de flesta barn behärskar 
detta inom ett par år. När läsning och skrivning har blivit en kunskap hos barnet har det också 
utökat sin möjlighet att kommunicera. 
 
Kommunikation handlar om meddelanden mellan en sändare och en mottagare och den kan 
ske exempelvis via direkt tal, skrift, telefonering eller elektronisk post. Kommunikation har 
tre funktioner. För det första överför språket information, för det andra visar den 
interpersonella attityder och den tredje funktionen handlar om sambandet mellan tidigare 
utsagor och situationer (Arnqvist, 1993). Den språkliga delen i kommunikation har ytterligare 
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funktioner. Genom språket förstår människan sin omgivning och kultur. Med språket 
strukturerar människan erfarenheter, skapar begrepp och klassificerar, därför har språket en 
social roll. Språket används inte bara för kommunikation utan även för att utveckla 
tankeförmågan. Med språkutvecklande verksamhet utvecklas personlighet, självförtroende 
och kognitiv nivå vilket i sin tur ytterligare utvecklar språk- och kommunikationsförmåga i en 
positiv spiral. (Ibid) 
 
 
Didaktik 
 
För att varje elev ska känna delaktighet och intresse i sitt lärande krävs vissa förutsättningar. 
Bland annat vill eleven gärna arbeta aktivt med uppgifter som denne tycker är meningsfulla 
och kompetenshöjande. Eleverna behöver en personlig relation till skolarbetet, då kan de 
inspireras till att lyckas bra med vad de föresatt sig. I Lära om lärande kan läsas:  
 

Att vi har skapat en personlig relation till arbetet medför i sin tur ett ansvar för arbetet och en stolthet 
över produkten/resultatet. Vi blir subjekt i vårt eget lärande och inte objekt för någon annans 
önskningar. Arbetet blir intimt förbundet med det egna livet och därmed en betydelsefull del av den 
värld vi lever. I ett skolperspektiv innebär det att den unga människan samtidigt med sitt lärande 
också bygger upp sin personlighet. (Kroksmark, 2000 s.100) 

 
 
Ett riktmärke för undervisningen är att eleven skall tillägna sig kunskaper i olika former, detta 
kan förklaras med ”de fyra f:n”,  fakta, förståelse, färdighet och slutligen förtrogenhet. Målet 
med undervisningen skall vara att dessa fyra delar samverkar med varandra. Läroplanen 
förklarar detta ”Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra” (Lpo 94, s.8). 
Exempelvis inleds undervisningen med att läraren presenterar relevant fakta som rör muntlig 
framställning och kommunikation. Eleverna skall genom detta få en större förståelse för sin 
egen roll i dessa situationer. Dessutom ges eleverna tillfällen att öva och bli säkrare 
kommunikatörer. Sammanfattningsvis har dessa fyra F medverkat till att eleverna övat sina 
färdigheter så att de upplever förtrogenhet med ämnet.  
 
Att förbättra sina färdigheter i muntlig framställning handlar till stor del om praktisk övning. 
Under sådana övningar kan läraren ge eleverna stora valmöjligheter över innehållet. Tornberg 
menar att ”om eleverna själva får bestämma innehållet i det man skall tala om och de själva 
har kontroll över samtalets förlopp påverkas motivationen och deras engagemang i samtalet” 
(Tornberg, 2000, s.46). Undervisning och övningar i muntlig framställning kan utformas 
personliga, meningsfulla och engagerande, eftersom det finns många olika talsituationer där 
eleverna kan välja utifrån intresse, hobby eller engagemang. Detta gör att den lärande 
situationen stimuleras och motiveras.  
 
Ett bra hjälpmedel vid planeringen av undervisning i muntlig framställning är 
redovisningstrappan (fig.1) som Bratt visar i Språkutveckling – vägen till kunskap (Bratt 
1985, s.78). Förslag till övningar finns i böcker som exempelvis Visst vågar du!  (Miyata) och 
Tal på stående fot (Marrs). 
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Figur 1   

Bratts redovisningstrappa 
 
Med hjälp av trappan kan läraren välja övningar som stegvis utvecklar svårighetsgraden på 
elevens muntliga framställning. De olika stegen förbereder varandra men de kan också arbetas 
i blandad form eftersom elevernas framsteg håller olika takt. Bratt menar att ”vissa av 
eleverna kanske behöver fortsatt träning på något av de lägre trappstegen under en lång tid, 
medan andra redan för länge sedan blivit rutinerade på högre nivåer” (Bratt 1985, s.79). 
 
En förklaring till varje trappsteg kan sammanfattas med följande: 
 

• Parallellgruppsmodellen, små grupper bildar samtalsgrupper. Redovisningen sker i 
samtal där eleverna berättar för varandra om sitt arbete. 

• Tvärgruppsmodellen, grupparbeten redovisas i tvärgrupper vilket kräver att varje 
gruppmedlem måste vara aktiv i förberedelserna för att kunna redovisa. 

• Solfjärdersmodellen, grupparbete som enskilt redovisas inför andra grupper. 
• Samtalsledning, samtal under ledning där eleverna lär sig fråga-lyssna modellen. 
• Soloredovisning, enskild redovisning inför helklass. (Bratt, 1985) 

 
 
Trappstegen kan sammanfattas med att Parallellgruppsmodellen ställer inget individuellt 
ansvar på eleven utan här sker arbetet i grupp. Tvärgruppsarbetet ställer högre krav på den 
enskilde eleven. Solfjädersmodellen ökar svårighetsgraden ytterligare på elevens redovisning 
på grund av att man ensam redogör för gruppens arbete. Samtalsledning i grupp och 
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soloframträdanden ställer de högsta kraven på den individuella prestationen. Här kan inräknas 
snabb uppfattningsförmåga och att kunna uttrycka sig klart och lättfattligt (Bratt, 1985). 
 
 
Talängslan 
 
Ett problem som kan dyka upp under övningar i tal och muntlig framställning är talängslan. 
Att tala inför en större skara människor är en uppgift som vållar stor ängslan hos många. 
”Rädslan för att stå ensam och tala inför en större eller mindre grupp människor är hos många, 
fler än vi anar, bedövande stor” (Backlund, 2000, s.16). Talängslan kan medföra att många 
väljer bort situationer eller rentav väljer bort utbildning eller arbete som innehåller sådana 
moment. En förutsättning för många att våga tala är att få vägledning, kunskap och tid till 
övning. Bratt skriver att många elever befinner sig i en ond cirkel. Han menar att elever 
behöver lära sig mer för att förbättra sin självkänsla för att våga tala. "Men de är traumatiskt 
bundna vid den omvända ordningen - de vågar inte tala, de lär sig mindre och får i efterhand 
allt svårare att bevara självförtroendet och tillförsikten" (Bratt 1985, s.82). Många elever 
genomlider svåra psykiska påfrestningar och tysta misslyckanden som ingen märker eller har  
tid att hjälpa.  
 
Talängslan innefattar två olika beteenden. Det första kan innebära allmän blyghet och ängslan 
för att tala inför andra. Detta skapar ångest för att behöva säga något högt inför andra. 
Beteendet kan tolkas som en stark avsky för att tala i speciella situationer, som till exempel 
det offentliga framträdandet innebär. Det andra beteendet är en mindre djupgående talängslan 
som kan övas bort genom att kontinuerligt tala inför grupp samt genom goda råd från lärare 
och medtalare. En viktig aspekt är att det inte är onormalt att känna motvilja eller nervositet 
inför det offentliga framträdandet. Det kan däremot till viss gräns vara positivt eftersom 
adrenalinet strömmar och man blir koncentrerad och den muntliga framställningen blir bättre 
än om man skulle vara helt oberörd (Strömqvist, 1998). 
 
Många elever är blyga och känner olust att framträda muntligt inför sina klasskamrater och 
för dessa elever är det viktigt att de får tid att vänja sig att stå i ’rampljuset’. För dessa elever 
är det knappast någon idé att bara ge råd hur deras muntliga framställning ska gå till väga utan 
istället hjälpa eleverna att med enkla övningar bygga upp sitt självförtroende. Tvånget att 
redovisa i skolan har under årens lopp gjort att många blivit "skolskadade" och vill som vuxna 
helst slippa att medverka i det offentliga livet (Bratt 1985, s.76). Bratts åsikt är att många 
elever tar skada av tvånget till muntliga framträdanden och därför undviker att hamna i 
offentliga talsituationer.  
 
Talängslan är ett stort problem, inte minst för den som är drabbad. "Med tanke på det ansvar 
skolan har för att stödja elevernas kommunikativa utveckling är det en självklarhet att 
språkanvändningen av alla slag måste få ett stort utrymme i det arbete som bedrivs i skolan, 
på alla stadier - och i alla ämnen" (Strömqvist 1998, s. 96). 
 
 
Syfte 
 
Vårt syfte är att undersöka hur elevernas muntliga framställning påverkas genom aktiv 
talträning, där tonvikten läggs på att eleven vill och vågar tala. 
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Metod 
 
Vårt underlag består av både kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder såsom 
enkäter och observationer vilket ger ett passande underlag utifrån undersökningens syfte. 
Undersökningen är empirisk, det vill säga att kunskaperna grundar sig på observationer av 
verkligheten (Patel & Davidsson, 2003). I sådana undersökningar är det vanligt att samla olika 
slag av information för att få en tydligare bild av problemet. 
 
Enkätens syfte var att visa huruvida elevernas upplevelser av övningar i muntlig framställning 
har påverkats under undersökningsperioden. Det innebär att enkäten ifylldes både vid 
introduktionen och vid avslutningen och hade samma utformning vid båda tillfällena.  
Enkäten innehöll 10 frågor som besvarades genom graderade svarsalternativ av eleven samt 
en öppen slutfråga. För att kunna jämföra svaren mellan de olika enkättillfällena fick eleven 
skriva sitt namn på enkäten. (bilaga 1) 
 
Observationsmetoden kommer till användning som huvudinstrument vid olika undersökningar 
men även för att komplettera information som samlats in med andra tekniker enligt Patel & 
Davidsson. Syftet med observationerna var att se hur eleverna påverkades under perioden. Vi 
använde oss av typen ostrukturerade observationer vilka inte följer något schema. Våra 
observationer fokuserade framförallt på elevernas beteenden under övningarna, exempelvis 
publikkontakt, tempo, och röststyrka, vilket antecknades vid övningarna och sammanställdes i 
resultatet. Vi var båda samtidigt närvarande vid dessa observationer. 
 
Vid tre olika tillfällen lät vi eleverna berätta och reflektera i en loggbok över muntlig 
framställning generellt samt sin egen prestation vid övningar och lektioner Dessa 
anteckningar gav oss ytterligare information som kunde användas som kvalitativ data. (Patel 
& Davidsson, 2003). Loggboksanteckningarna har vi använt i resultatet. Frågorna som 
eleverna svarade på i loggboken finns som bilaga. (bilaga 2) 
 
Genomförande 
 
Lektionerna startade med kort information om muntlig framställning för att vägleda eleverna 
till ökad kunskap i ämnet. Därefter fick eleverna parvis jobba med olika muntliga övningar 
och dialoger som så småningom byggdes ut till större grupper eller växelvis i helklass. 
Lektionerna varierade mellan olika sätt att öva muntlig framställning såsom; talövningar, 
improvisation, lyssnarövningar och redovisningar. En tydlig lektionsplanering finns som 
bilaga. (bilaga 3) 
 
Tidsplan för utvecklingsarbete 
 
V. 42  1. Vi presenterade vårt arbete för eleverna samt presentationsövning. 

2. Reflektera över sitt tal. Genomgång av muntlig framställning i teori och 
praktik.   Loggbok och diskussionsövningar. 

V.43 1. Ingen lektion (eleverna har uppsatsskrivning) 
2. Gruppövning att återberätta ett minne. Parövning att rita efter instruktion – 
växelvis. Delar ut text inför stafettläsning nästa vecka. 

V.44 1. Stafettläsning (högläsning i helklass). Grupparbete att skriva en alfabetssaga. 
2. Redovisning/uppläsning av alfabetssaga i grupp inför helklass. 
lyssnarövningen ”detektiven”. Loggbok. 
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V.45 1. Återberätta referera en kort artikel med egna ord i helklass. 
 2. Lov  
V.46 1. Förbereda reklamfilm i grupp med produktnamn, manus, repetition. 
 2. Redovisa reklamfilm + personbeskrivning i helklass. (bilaga 4) 
V.47 1. Oförberedda talares klubb, halvklass (bilaga 5) 

2. Repetition av teori och praktik i muntlig framställning med informationsblad 
(bilaga 6) 

V.48 1. Solo-tal i helklass. Loggbok. 
 2. Solo-tal i helklass. Enkät. Avslutning och tack! 
 
Försökspersoner 
 
Praktiken genomfördes på en 7-9 skola i Luleå kommun. Klassen gick i år 8 och bestod av 23 
elever. Fördelningen i klassen var 7 pojkar och 16 flickor. Försöksklassen valdes ut 
tillsammans med handledaren som tyckte denna grupp passade för ändamålet då klassen inte 
tidigare hade arbetat med muntlig framställning. Förutom att hela gruppen observerades så 
fokuserade vi på sex slumpmässigt valda personer, 2 pojkar och 4 flickor. De utvalda 
personerna benämns i resultatet som pojke A, pojke B samt flicka A, B, C, och D. 
 
Bortfall 
 
Vid två olika tillfällen var flicka A och flicka B frånvarande. Pojkar A och B genomförde inte 
en av övningarna. Under vardera enkätundersökningen var två olika elever frånvarande. 
 
Material 
 
Novellen Hopp av Roald Dahl 
Korta tidningsartiklar ur dagstidning 
Skrivböcker för logg 
Enkät 
Egna förberedningar (personer, oförberedda talare, bilaga 4 och 5 ) 
OH-blad för tankekarta 
Informationsblad Hur man skriver ett tal (eget) 
Övningen Detektiven ur Retoriken i praktiken 
Bilder till ritövning (eget) 
 
Tidsplan examensarbete 
 
Ht -03 Vi lämnade in ett skriftligt PM till Steffan Lind för godkännande. När syftet var 
godkänt tilldelades vi Sven Nyberg som handledare och därefter utvecklade vi 
bakgrundsarbetet. 
Vt-04 Vi läste litteratur i ämnet och samlade information för att bygga på bakgrund och 
metod. Detta arbete lämnades till handledaren Sven Nyberg för godkännande. 
Ht -04 Under hösten skrev vi enkätfrågor och studerade olika observationsmetoder. Vi hade 
också träff med läraren på praktikskolan, vår blivande praktikhandledare, för att bestämma 
vilken klass undersökningen skulle utföras med och hur många tillfällen vi kunde utföra vårt 
utvecklingsarbete. Lektionerna planerades och under oktober-november genomförde vi vår 
verksamhetsförlagda utbildning. I december månad sammanställdes resultatet. I januari 2005 
hålls slutseminarium. 
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Resultat 
 
Enkät 
 
Vår enkätundersökning bestod av 10 frågor med graderade svarsalternativ (bilaga 1) samt en 
öppen slutfråga. Alla elever svarade på enkätfrågorna Enkäten besvarades vid första 
lektionstillfället och samma enkät besvarades vid avslutningen. Den skulle visa huruvida 
eleverna hade påverkats under utvecklingsarbetet vad gäller deras uppfattning om den egna 
muntliga framställningen. Frågorna kunde besvaras med fyra svarsalternativ och för att få en 
överblick av resultatet har vi poängsatt varje fråga. Svarsalternativ 1 fick 1 poäng och vidare 
upp till 4. Den totala poängen delades med antalet elever och därmed erhölls en 
genomsnittssumma. Den summan kunde därefter jämföras mellan de två enkättillfällena. 
 
Den öppna slutfrågan, Hur känner du dig när du redovisar/talar inför klassen? (fråga 11) 
redovisas under observationer och loggbok. 
 
Figur 2. Resultat av enkäten 
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Antal frågor 
 

 
Staplarna visar att svaren mellan första och andra enkäten inte förändrat elevernas uppfattning 
i märkbar utsträckning. Detta är enkätens frågor: 
 

1. Jag trivs i klassen 
2. Jag känner mig blyg att prata inför klassen 
3. Jag lyssnar när andra pratar i klassen 
4. Jag känner att mina klasskamrater lyssnar när jag pratar 
5. Jag tycker att det känns lätt/kul att redovisa inför klassen 
6. Jag tycker att det känns obehagligt att redovisa inför klassen 
7. Jag vågar svara på frågor som läraren ställer till klassen 
8. Jag vågar säga vad jag tycker inför klassen 
9. Jag vågar fråga läraren i klassrummet om det är något jag undrar över 
10. Jag vågar vara med på diskussionerna i klassen 
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Observationer och loggbok 
 
Klassen bestod av 23 elever. Vi gjorde extra noggranna observationer på sex elever för att 
lättare kunna redogöra vad vi såg. Dessutom sammanställdes dessa elevers 
loggboksanteckningar. Resultatet anges nedan: 
 
Flicka A  
 
Genom enkätsvaren framgår att flickan oftast trivs i klassen och inte upplever några egentliga 
svårigheter med muntliga framställningar. Hon svarar att hon deltar i muntliga aktiviteter 
exempelvis diskussioner. Dessutom har hon inga svårigheter med att fråga läraren eller svara 
på frågor i klassrummet. Flicka A anser att hon lyssnar på andra och även att klassen lyssnar 
på henne. På den öppna frågan om hur hon känner sig vid tal inför klassen svarar hon ”vet 
inte”.  
 
På lektionen ’reflektera över sitt tal’ uppger hon i loggboken att hon tycker det är ”lätt att 
prata med dem man känner och att det är svårare med dem man aldrig har träffat”. Hon 
reflekterar också över nyttan med muntliga övningar med ”att man skall kunna tala inför 
andra och delta i diskussioner”. De övriga loggboksreflektionerna där de skall kommentera 
den egna insatsen vid övningarna upplever hon att allting fungerar bra och hon vet inte hur 
hon kan bli bättre. 
 
Flicka A är ofta öppen och positiv men mer tillbakadragen och tystlåten inför större grupper. 
Under den första muntliga gruppövningen, som innebar att ett minne skulle berättas, är hon 
försiktig och fåordig. Rösten är låg och hon behåller inte talutrymmet. Det vill säga, hon blir 
avbruten av övriga gruppmedlemmar och hennes tal blir ej avslutat. Hon gör heller inget 
försök att återta sitt tal för att avsluta sin berättelse. Under övningen som består av att skriva 
en alfabetssaga med påföljande uppläsning väljer hon att inte delta i uppläsningen utan lämnar 
redovisningen till andra gruppmedlemmar. På övningar som skall främja improviserat 
framträdande visar flicka A engagemang och vågar synas och höras. Dessa övningar har 
större svårighetsgrad eftersom de består av spontana och oförberedda tal. Den sista övningen 
där det skall hållas ett förberett solo-tal är hon inte redo för eftersom talet är oförberett och 
liknar mest en intervju där vi leder samtalet.  
 
 
Flicka B  
 
Enligt enkätsvaren trivs flicka B oftast i klassen. Hon uppger att hon sällan deltar i 
diskussioner och undviker att säga vad hon tycker inför klassen. På den sista frågan i enkäten 
svarar hon i början att hon tycker det känns bra vid muntliga redovisningar. Vid det andra 
tillfället svarar hon att det känns bra om det är ett intressant ämne och man har fått tid att 
förbereda sig. Hon tycker att oförberedda talsituationer känns ”lite pirrigt”. 
 
I loggboken reflekterar hon över muntliga övningar att ”man lär sig prata inför andra” men 
hon vet inte när hon kan ha nytta av det. Hennes egna idéer om hur hon skall förbättra sitt tal 
är att lära sig ”prata mer och högre”. 
 
Flicka B är blyg och tystlåten. Hon deltar sällan i klassrumsdiskussioner och undviker att 
svara på frågor. Vi observerade under de första lektionerna att hon talade lågt och med sänkt 
blick. På högläsningsövningen läste hon bra men tyst. Uppläsning av alfabetssagan avstod 
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hon ifrån men då var det en konflikt i gruppen. Vid presentation av en kort reklamfilm har 
hon inga repliker och står med ryggen vänd mot klassen. Vid sista övningen som bestod av 
förberett solo-tal kom hon  förberedd och hade ordet i ca 2 minuter men läste fort och 
innantill. 
 
 
Flicka C  
 
Flicka C uppger i sina enkätsvar att hon oftast trivs i klassen. Hon känner sig sällan blyg när 
hon talar inför klassen men tycker inte heller att det är en lätt uppgift. Flicka C säger att hon 
oftast vågar svara på frågor samt ofta vågar säga vad hon tycker inför klassen. Detsamma 
gäller vid diskussioner i klassrummet då hon svarar att hon deltar ofta. På öppna frågan, hur 
hon känner sig när hon redovisar svarar hon att hon blir ”lite nervös, men det går över”.  
 
Flicka C skriver om nyttan med talövningar i loggboken att ”det är bra att kunna tala och 
tycka så som man vill”. Hon anser att det är ”lite pirrigt om man säger fel inför en stor grupp 
men om man säger det till en mindre grupp äre inte lika pirrigt”. På frågorna som handlar om 
reflektioner kring den egna prestationen har hon svarat att det var roligt med 
presentationsövningarna och oförberedda talare. Hon anser att ”det gick bra att beskriva en 
person” men ”det gick ganska dåligt att ljuga”. När det gäller vad man själv kan förbättra 
tycker hon ”typ allt”. Flicka C har också en del förkunskaper i ämnet muntlig framställning 
och uppger följande hur en bra redovisning skall gå till ”Man ska prata högt och tydligt så att 
alla hör, man ska kunna berätta sin text och kunna kolla på publiken (man ska kunna texten 
helt nästan)”. 
 
Under lektionerna medverkar flicka C med varierande insats, ibland har hon en negativ attityd 
men är alltid närvarande på lektionerna. Under lektionen med alfabetssaga blir det konflikt i 
gruppen och skrivandet avstannar helt ett tag. Uppläsningen av sagan utförs av flicka C och 
en annan flicka ur gruppen, trots att de är fyra stycken. Detta är ett tecken på att hon inte drar 
sig undan uppgiften. Under presentationsövningen där det skall gissas vilken person som 
beskrivs är flicka C aktiv och talar högt och tydligt. Den övning som avser att återberätta en 
artikel är hon kortfattad. Den sista övningen, solo-talet, är hon tystlåten och kortfattad. 
 
 
Flicka D  
 
Enligt enkäten trivs flickan alltid i klassen. Hon känner sig sällan blyg inför att tala och vågar 
ofta säga vad hon tycker inför klassen. Flicka D uppger att hon alltid eller ofta deltar i 
diskussioner och hon vågar svara på frågor i klassrummet. På den sista öppna frågan svarar 
hon att hon det känns ”bra” när hon redovisar. 
 
I sin loggbok skriver hon att hon inte vet vilken nytta det är att kunna tala inför en grupp. Hon 
tycker att det är ”lätt när man vet vad man skall säga”. Flickan har reflekterat över hur ett bra 
tal skall vara med stödord, ”tyst” (i klassrummet), ”att alla lyssnar”, ”inte stakar sig”, ”att man 
förstår det man säger”. I loggboken skriver hon att övningarna var roliga men det var svårt att 
tala i övningen ”oförberedda talare”. 
 
Flicka D är försiktig och lågmäld, gör inte så mycket väsen av sig. Hon deltar aktivt i 
gruppövningarna men blir tillbakadragen vid individuella övningar. Under lektionen där 
eleverna skall redovisa en kort reklamfilm har hon en kort replik som hon säger med låg och 
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otydlig röst. Övningen som kallas ”oförberedda talare” är svår för henne att genomföra 
eftersom all uppmärksamhet hamnar på henne. Under solo-talet tappar hon fokus och kan inte 
slutföra utan talet övergår till en intervju som vi leder. 
 
 
Pojke A 
 
Pojke A trivs oftast i klassen enligt första enkäten, men vid andra enkättillfället svarar han att 
han alltid trivs i klassen. Pojke A håller en låg profil i klassen men deltar i diskussioner och 
har svarat i enkäten att han alltid vågar säga vad han tycker inför klassen, samt att han vågar 
svara på frågor som läraren ställer. Pojke A har svarat på den öppna frågan att "det känns 
jobbigt ibland att tala, för det är inte så roligt".  
 
I loggboken reflekterar pojke A "att det är väl lätt att läsa något om man är i grupp" men 
tycker att det känns jobbigt ifall man inte kan texten. Han har också skrivit att han inte vet vad 
han kan/ska förbättra sig på och vet inte vad nyttan är att kunna tala inför andra. Hans övriga 
reflektioner i loggboken sade inte mycket mer än att "ingenting gick dåligt eller att allting 
kändes bra”. 
 
Pojke A har stora krav på sig själv och tycker inte att han är duktig på något. Han hade svårt 
att hitta på saker att tala om eller berätta inför gruppen. Pojke A sa alltid "Jag har inget 
intressant eller roligt att berätta". Denna pojke hamnade lätt i onödigt prat och i talsituationer 
som inte tillhörde lektionen. Pojke A:s prestationer under övningar varierade. Högläsning och 
återberättande som var givna texter passade honom bättre än spontana talövningar. Solo-talet 
är kortfattat. 
 
 
Pojke B  
 
Pojke B trivs oftast i klassen och känner sig aldrig blyg. Han vågar alltid svara och vara med 
under diskussioner i klassen. Han tycker dock inte att det är roligt att redovisa. På den öppna 
slutfrågan hur har han känner sig inför redovisningar har han svarat "vet inte, lite spänd på hur 
det ska gå” och efter andra enkäten ”Ganska säker, det är inte så jobbigt”.   
 
I loggboken skriver han att vid en bra redovisning skall man tala högt och tydligt. Han menar 
också att det är nyttigt med talövningar inför kommande studier, exempelvis gymnasiet och 
högskola. Att ’hitta på’ inför oförberedda tal upplevde han svårt. 
 
Pojke B är tystlåten och ambitiös. Han är självständig, studiemotiverad med många intressen. 
Under lektionerna deltog han alltid i övningarna och gjorde sitt bästa. Han utförde 
talövningarna med låg och forcerad röst. Pojke B genomförde både styrda och spontana tal 
ungefär likvärdigt. Han talade bra i små grupper men tenderade att bli nervös i större grupper. 
Vid solo-talet var han förberedd med både text och framförande. Han talade fritt men 
fortfarande med låg röst. 
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Diskussion 
 
 
Tillförlitlighet och reliabilitet 
 
De enkäter som används skulle visa om utvecklingsarbetet hade påverkat elevernas insikter 
om muntlig framställning. Resultatet av enkäterna visade dock att ingen märkbar förändring 
skett. De svar som avgetts i enkäten överensstämde inte med våra observationer. Anledningen 
till detta kan vara att frågorna i enkäten var svårtolkade och därmed blev resultatet av enkäten 
ej tillförlitligt. Dessutom kan en enkät leda eleverna till att svara som de tror att vi vill att de 
ska svara. Eftersom enkäten inte gav något mått på reliabilitet blir det observationerna, 
loggböckerna samt enkätens öppna fråga som visar undersökningens tillförlitlighet. 
Observationerna anser vi ger god reliabilitet eftersom vi var två observatörer vid samma 
tillfällen (Patel&Davidson, 2003). 
 
Validitet 
 
De mätmetoder som diskussionsresultatet bygger på, observationer, loggbok och en 
enkätfråga, har gett oss ett resultat som överensstämmer med vårt syfte. Vi har således mätt 
det vi avsåg att mäta. 
 
Resultatdiskussion 
 
Vårt syfte var att undersöka hur elevernas muntliga framställning påverkas genom aktiv 
talträning. Tanken med övningarna var att de skulle vara enkla och lustfyllda samt ökande i 
svårighetsgrad. Valet av svårighetsgrad gjorde vi med hjälp av Bratts redovisningstrappa 
(sid.8) som blev en modell för lektionsplaneringen. 
 
Klassen vi arbetade med hade inte arbetat med muntlig framställning under 7:an eller 8:an. 
Deras kunskaper i ämnet var bristfälliga. Eftersom ämnet inte varit aktuellt under lång tid 
hade de ingen insikt över vad som krävs för att en muntlig framställning skall bli lyckad. 
Utifrån enkätsvaren var den generella uppfattningen att detta var ingen konst. Det vi 
observerade visade däremot motsatsen i flera fall. Det var många elever som hade problem 
med muntlig framställning, exempelvis talade de flesta väldigt snabbt och tyst samt undvek 
ögonkontakt. 
 
 I denna klass hade de flesta eleverna gått tillsammans under många år och kände därför 
varandra väl. Det fanns ändå tydliga grupperingar i klassen och klimatet i klassrummet kunde 
ibland upplevas som spänt. Vi upplevde att eleverna ibland kunde vara osäkra och de hade låg 
tolerans gentemot varandra. Det viktiga klassrumsklimatet för denna typ av övningar var 
alltså inte helt gynnsamma. Dessutom får man ha i åtanke att vår närvaro kan ha inverkat på 
deras prestationer då vi kan sägas vara främlingar i klassen. Ytterligare en aspekt är att vi 
träffade klassen endast två dagar per vecka och lektionerna var långa. Tätare träffar med 
klassen hade varit att föredra. 
 
Den första övningen, presentera en kamrat, utfördes i helklass. Detta var samtidigt 
introduktionen på vårt arbete och oss själva. Övningen blev ett sätt att skapa kontakt och 
därför ’lurades’ de att tala inför klassen. Eftersom eleverna presenterade en kamrat föll fokus 
på någon annan än talaren och var därför en bra inledning. Vid andra tillfället koncentrerade 
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vi oss på den teoretiska delen av muntlig framställning. Detta för att vi skulle få en 
uppfattning om elevernas förkunskaper i ämnet men också för att de själva skulle få en ökad 
förståelse för nyttan med arbetet. 
 
De följande lektionerna övade eleverna sitt tal i grupp eller parvis. Dessa övningar krävde 
också att eleverna lyssnade noggrant på varandra. Bland annat att rita efter instruktion och 
högläsning i stafett. När man ritar efter en beskrivning måste man lyssna uppmärksamt och 
för att följa med i en berättelse likaså. Med dessa övningar fick vi tidigt in komponenter som 
tillhör muntlig framställning. 
 
Övningar som skedde i små grupper fungerade bra och eleverna var positiva, trivdes och 
framförallt vågade. När övningarna tog ett steg framåt, det vill säga ökade i gruppantal och 
svårighetsgrad, verkar det som att processen gick alltför snabbt. Eleverna var inte lika aktiva 
eller lustfyllda. De hade önskemål om att utföra uppgifterna i de små grupperna som tidigare. 
Detta tolkar vi som att en del elever inte var redo för nästa steg. Detta stämmer med det Bengt 
Bratt hävdar ”vissa av eleverna kanske behöver fortsatt träning på något av de lägre 
trappstegen under lång tid, medan andra redan för länge sedan blivit rutinerad på högre 
nivåer”. (Bratt 1985, s.79) 
 
Utvecklingsarbetet skulle avslutas med ett solo framträdande inför klassen. Denna uppgift 
visade sig vara för svår för många elever varför vissa solo-tal övergick till intervjuer. Det blev 
vi som ledde deras tal framåt med hjälp av frågor. Återigen ett tecken på att eleverna inte var 
redo. 
 
Den påverkan som kunde observeras på de enskilt utvalda eleverna visar att ett sådant här 
utvecklingsarbete bör vara individanpassat och långsiktigt. Flicka A påverkades i positiv 
riktning. Vi kunde notera att under vissa övningar var hon engagerad och hade större 
självförtroende. Om arbetet hade fått fortgå tror vi att hon hade utvecklats mer. Detsamma 
noterade vi med flicka B som trots allt var en blyg och tystlåten person men som klarade av 
det sista solo-talet.  Flicka B var en av dem som gjorde de största framstegen. Flicka C har 
förkunskaper i muntlig framställning och vi anser att hon utvecklades i takt med övningarna. 
Det sista steget solo-talet var hon dock inte redo för. Flicka D, som svarade i enkäten att hon 
inte har några svårigheter med att tala inför klassen, upplevde vi hade svårt att tala inför en 
grupp. Vid några övningar låste det sig för henne och hon tappade fokus. Många övningar 
kunde hon inte fullfölja. Pojke A uppfattades som lugn men med ett bristande självförtroende. 
Hans prestationer var bäst vid givna texter och försämrades vid spontana tal. Det sista talet 
genomförde han, dock mycket kortfattat. Slutligen noterade vi framsteg också för pojke B. 
Han var aktiv i alla övningar trots att han är lite blyg. Denne pojke siktar på högre studier och 
insåg nyttan med talövningar. Hans solo-tal var förberett och framfördes bra. 
 
Sammanfattningsvis är vår uppfattning att eleverna påverkades i en positiv riktning under 
utvecklingsarbetet. Det vill säga att de vill och vågar tala inför en grupp, till det steg deras 
mognad och självkänsla når. Nackdelen med vårt arbete var att det pågick under begränsad tid 
medan förutsättningarna för att påverka och utveckla eleverna i muntlig framställning bör 
pågå kontinuerligt och med större anpassning till den enskilde elevens nivå. Vi menar att 
regelbundet öva muntlig framställning av olika slag i alla ämnen skulle medföra att eleverna 
utvecklade denna förmåga. Det är alla lärares ansvar att eleverna får rikligt med tillfällen att 
fördjupa sina kunskaper genom att samtala, lyssna på och berätta för sina klasskamrater. Detta 
bör även då kunna ske i både mindre och större grupper samt inför hela klassen. 
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                                             bilaga 1 (2) 
 

ENKÄT 
 

 
1. Jag trivs i klassen  aldrig sällan ofta alltid 

2. Jag känner mig blyg aldrig sällan ofta alltid 

att prata inför klassen 

3. Jag lyssnar när andra aldrig sällan ofta alltid 

            pratar i klassen 

4. Jag känner att mina aldrig sällan ofta alltid 

            klasskamrater lyssnar 

när jag pratar 

5. Jag tycker att det   aldrig sällan ofta alltid 

 känns lätt / kul att 

redovisa inför klassen 

6. Jag tycker att det   aldrig sällan ofta alltid 

känns obehagligt att 

redovisa inför klassen 

7. Jag vågar svara på frågor aldrig sällan ofta alltid 

som lärarens ställer till 

klassen 

8. Jag vågar säga vad jag aldrig sällan ofta alltid 

            tycker inför klassen 

9. Jag vågar fråga läraren aldrig sällan ofta alltid 

i klassrummet om det är 

något jag undrar över 
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10. Jag vågar vara med på  aldrig sällan ofta alltid 

diskussionerna i klassen 

11. Hur känner du dig när du redovisar / talar  inför klassen?       

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                              Tack för att DU svarat på vår enkät! 

                                                            Inger och Åsa 
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Loggboksfrågor 
 

 
Tillfälle 1 
 
- Vad är det värsta som skulle kunde hända mig vid en redovisning? 
 
- Hur är en bra redovisning? 
 
 
Tillfälle 2 
 
- Vad har du för nytta av att kunna tala inför en grupp? 
 
- Vad är lätt respektive svårt när man berättar något? 
 
 
 
Tillfälle 3 
 
- Vad har jag gjort och hur kändes det? 
 
- Vad gick bra / dåligt? 
 
- Vad kan jag göra bättre? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      bilaga 3 (3) 
 
 

Lektionsplanering 
 
 

1. Presentation 
 
Gruppstorlek: Helklass – parvis 
Tid: 5 minuter förberedelse per par. Presentation ca 2-3 minuter per person 
Syfte: Okonstlad talträning samt skapa relationer med gruppen 
Genomförande: Eleverna intervjuar varandra parvis för att sedan presentera sin kamrat. Tips 
på frågor skrivs på tavlan ex, hobby, intresse, senast sedda film, favoritmat, favoritartist osv. 
 
 

2. Reflektera över sitt tal 
 
Gruppstorlek: ca 4-5 personer 
Tid: Skrivtid ca 15 min + diskussion 15 min. Gemensam diskussion/sammanfattning ca 10 
min. 
Syfte: Att reflektera över sina talsituationer och avdramatisera dessa. 
Genomförande: Alla elever får en skrivbok och besvarar därefter frågorna ”Vad är det värsta 
som skulle kunna hända mig under en redovisning” och ”Hur är en bra redovisning”. Därefter 
får de jämföra och diskutera i grupp  sina svar. Avslutning med en gemensam genomgång vad 
man skall tänka på när man redovisar. Detta skrivs på OH som en tankekarta. 
 
 

3. Återberätta + rita efter instruktion 
 
Gruppstorlek: Återberättande i grupper 4-5 personer. Rita parvis. 
Tid: Berättande ca 30 min. Rita ca 30 min. 
Syfte: Att få talutrymmet/ordet samt att tala med egna ord. Ritövningen är ett bra tillfälle att 
tala genom att ge instruktion samt att partnern måste lyssna och koncentrera sig. 
Genomförande berättande: Eleverna har valt ett minne som de har förberett med stödord 
och sedan återberättar för sin grupp. Den berättande skall ha ordet i ca 2-3 minuter utan 
avbrott och övriga gruppen skall lyssna uppmärksamt. 
Genomförande ritande: Eleverna sitter parvis med ryggarna mot varandra. Den ena får en 
bild som skall beskrivas noggrant så att kamraten kan rita så identiskt som möjligt. Bilderna 
jämförs när de vänder sig mot varandra och de upprepar övningen med ombytta roller. 
 
 

4. Stafettläsning 
 
Gruppstorlek: Helklass 
Tid: totalt ca 30 minuter 
Syfte: Varje elev får tillfälle att öva sin röst i form av styrka och tempo. Övriga elever måste 
lyssna ordentligt för att kunna följa berättelsen. 
Genomförande: En text (novell) har valts ut av läraren som delas och portioneras i ungefär 
lika långa avsnitt som skall läsas av varje elev. Eleverna har fått sin del av texten i förväg för 
att ha möjlighet att läsa och öva den. 
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5. Alfabetssaga 
 
Gruppstorlek: Grupparbete 4-5 personer per grupp 
Tid: ca 30 minuter för skrivande 
Syfte: Kreativt samarbete där slutprodukten framförs av gruppen tillsammans. Resultatet blir 
stärkt självförtroende och en avslappnad stämning i klassrummet när arbetet är lättsamt och 
roligt. 
Genomförande: Gruppens uppdrag är att skriva en berättelse i alfabetisk ordning. Första 
meningen skall börja på a, nästa mening på b, tredje på c och så vidare. När berättelsen är klar 
skall den redovisas/läsas högt för klassen. Alla i gruppen skall läsa en bit var. 
 
 

6. Detektiven 
 
Gruppstorlek: Både helklass och grupper 
Tid: ca 30 min 
Syfte: En övning som fokuserar på koncentrerat lyssnande. 
Genomförande: En text läses högt som innehåller en mängd kortfattad information om ett 
rån. Därefter utdelas ett papper som innehåller påståenden om texten, eleverna skall svara vad 
som är sant och falskt. De kan resonera kring påståendena i grupp. Slutligen läses texten på 
nytt och en gemensam genomgång görs om rätta svaren. 
 
 

7. Artiklar 
 
Gruppstorlek: Helklass 
Tid: ca 45 min 
Syfte: Att återberätta information med egna ord inför klassen ger övning på improvisation, 
röststyrka och individuell kontakt med hela gruppen. 
Genomförande: Korta nyhetsartiklar delas ut till varje elev. De skall läsa artikeln och snabbt 
förbereda sig på att återberätta vad som står i den utan att läsa innantill. 
 
 
 
 

8. Reklamfilm 
  
Gruppstorlek: Grupparbete 4-5 personer per grupp 
Tid: Förberedelse ca 60 min + redovisning ca 20 min 
Syfte: Eleverna får på ett lekfullt sätt redovisa inför klassen 
Genomförande: Eleverna ska göra en egen reklamfilm. De ska hitta på en produkt, namn, 
fördelar och hur den skall framföras. Alla elever skall sedan dramatisera/redovisa sin reklam. 
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9. Personbeskrivning 

Gruppstorlek: Helklass 
Tid: ca 45 min 
Syfte: Eleverna får tillfälle att prata oförberett men under lättsamma förhållanden inför 
klassen.  
Genomförande: Eleverna får lappar med namn t.ex. på sagofigurer, skådespelare och atleter. 
Eleverna skall beskriva personen/figuren inför klassen som i sin tur skall gissa vem det är som 
beskrivs. 
 
 

10. Oförberedda talares klubb 
 

Gruppstorlek: Halvklass 
Tid: ca 45 min 
Syfte: Eleverna får tillfälle att improvisera och tala inför en större grupp 
Genomförande: Alla elever får varsin lapp med en påhittad händelse som de skall återberätta 
utan förberedelse. Eleverna får dra en lapp och sedan tala inför gruppen. 
   
 
 

11. Slutredovisning 
 
Gruppstorlek:  Helklass 
Tid: ca 45 min 
Syfte: Att genomföra ett tal som är förberedd och övat 
Genomförande: Eleverna har under veckan förberett sin slutliga redovisning. De har fått 
välja fritt om vad de vill redovisa om. Som hjälpmedel har eleverna stödord, tankekarta och 
eventuellt eget material (foto). 
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Personbeskrivning 
       
 
Jultomten    Mr Bean 
 
Britney Spears   Katten Gustav 
 
Peter (Foppa) Forsberg  Nalle Puh 
 
Pippi Långstrump   Grynet 
 
Harry Potter   Lena Philipson 
 
Musse Pigg   Christian Luuk 
 
Anja Persson   Micke Persbrandt 
 
Ronja Rövardotter   Carola 
 
James Bond   Nils Karlsson Pyssling 
 
Stålmannen   Gandalf 
 
Carolina Klüft   Långben 
 
Kalle Anka   Frodo 
 
Usama Bin Ladin   Alfons Åberg 
 
Indiana Jones   Stefan Holm 
 
Homer Simpson   Kristian Olsson 
 
TV 4 Idol – Daniel   Liza Marklund 
 
George Bush   Mumintrollet 
 
Emil i Lönneberga   Brad Pitt 
 
Askungen    Beckham 
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Kungen    Fredrik Ljungberg 
 
Batman    Zlatan 
 
Bamse    Lille Skutt 
 
Tarzan    Mikael Renberg 
 
Madonna    Robinson-Robban 
 
Mr Bean    Astrid Lindgren 
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Oförberedda talare klubb 
 
 

….när jag skrämde en bankrånare till flykt 
 
 
….när jag deltog i melodifestivalen 
 
 
….när jag tröstade ett monster 
 
 
….när min kamel skenade i Afrika 
 
 
….när jag hoppade bungy jump 
 
 
…..när jag fastnade i hissen med kronprinsessan Viktoria 
 
 
….när jag stoppade ett gängbråk 
 
 
….när jag provsjöng till ”idol” 
 
 
….när jag hade en roll i ”Sagan om de två tornen” 
 
 
….när jag mötte Musse Pigg på bussen 
 
 
….den dag då jag plötsligt kunde tala med katter 
 
 
….när jag tämjde en loppa 
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….när jag spelade en match med Luleå hockey 
 
 
….när jag lärde en gammal hund att sitta 
 
 
….när jag lärde en gammal släkting att använda ett coolare språk 
 
 
….när jag simmade med delfiner på Kolmården 
 
 
…hur jag lyckades vinna ”Robinson” 
 
 
….När jag bjöd Ricky Martin på surströmming 
 
 
…hur jag lyckades göra av med 1 miljon kr på en dag 
 
 
…när jag spelade sm-final med Luleå hockey 
 
 
…när jag missade tåget till Göteborg 
 
 
...när jag hittade en elefant i trädgården 
 
 
…när Kalle Anka blev Plannjas nya maskot 
 
 
…när jag slog världsrekord i godisätning 
 
 
…när jag fångade en blåval utanför Gotland 
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