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Syftet med studien är att få mer kunskap om vilka metoder eller arbetssätt lärare 

använder för att utveckla elevers förmåga att behärska muntlig framställning i ämnet 

svenska. För att kunna studera detta genomförde vi åtta intervjuer med lärare som är 

verksamma eller nyligen har undervisat i årskurserna 1–3. Studien är av kvalitativ 

karaktär och semistrukturerad intervju har använts som datainsamlingsmetod. 

Majoriteten av lärarna känner sig trygga med att undervisa elever i årskurs 1–3 i 

muntlig framställning. Lärarna arbetar inte medvetet utifrån någon retorisk modell. Det 

läggs istället stort fokus på elevernas psykologiska process. Det framkommer att lärarna 

upplever fördelningen mellan muntlig framställning och läs- och skrivundervisningen 

som ojämn. Den muntliga framställningen bör enligt en del av lärarna få större utrymme 

i dagens klassrum.  

______________________________________________________ 
Nyckelord: attityd, F-3, förberedelse, muntlig framställning, progression, 
psykologisk utveckling, retorik 
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1 Inledning       

Vi lever idag i ett samhälle där kommunikativ kompetens är en betydelsefull förmåga. Det 

ställs stora krav på individen som social varelse. Inom yrkeslivet liksom utbildning och 

föreningsliv förväntas att vi kan redovisa, argumentera och muntligt framföra våra åsikter och 

tankar. Det är därför av stor vikt att människor får möjlighet att utveckla kommunikativa 

kunskaper, för att behärska konsten att tala och skriva. I skolan läggs stort fokus på skrivning 

och läsning. Inom svenskämnet finns det otaliga läs- och skrivstrategier att tillämpa. Vi har 

däremot upplevt att arbetet med kommunikativa strategier har en tendens att hamna i 

skymundan. Enligt läroplanen för grundskolan (Skolverket 2018) ska elever i årskurs 4–6 

genomföra muntliga redovisningar, men redan i årskurs 1–3 ska elever arbeta med muntlig 

framställning i form av elevnära berättelser, diskussioner och samtal.  

 

Under vår egen skolgång fick vi inte mycket vägledning inför muntliga presentationer. Det 

presenterades heller inte någon strategi gällande hur vi som elever skulle gå till väga för att 

förbereda oss inför muntliga situationer. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi 

mött elever som själva uttryckt glädje inför muntliga presentationer, men vi har även mött 

elever som känner oro inför sådana situationer. Vi har vidare upptäckt att det inte finns 

mycket svensk forskning om muntlig framställning i de lägre åldrarna. Forskningen behandlar 

främst gymnasiet. Med det som bakgrund har ett intresse formats att undersöka lärares arbete 

med muntlig framställning i klassrummet. Vi anser att undersökningen är relevant för såväl 

verksamma lärare som lärarstudenter. Vi vill genom vår studie få en djupare inblick i hur åtta 

lärare tänker, didaktiskt arbetar och resonerar kring arbetet med muntlig framställning. 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

 

Syftet med studien är att få mer kunskap om vilka metoder eller arbetssätt lärare använder för 

att utveckla elevers förmåga att behärska muntlig framställning i ämnet svenska.  

 

Forskningsfrågorna är: 
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1. Hur beskriver lärarna sitt arbete med muntlig framställning i skolan? 

2. Vilka är lärarnas attityder gentemot undervisningen i muntlig framställning? 

3. På vilket sätt tar lärarna hänsyn till elevernas psykologiska och retoriska utveckling i 

undervisningen gällande muntlig framställning? 
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2 Bakgrund       

Kapitlet inleds med 2.1 Styrdokument som behandlar läroplanens målangivelse gällande 

muntlig framställning. I 2.2 Muntlig presentation beskrivs begrepp relaterat till det 

kommunikativa samspelet. I 2.3 Retorik redogörs för retoriska teorier och modeller. I 2.4 

Tidigare forskning om muntlig framställning presenteras slutligen tidigare genomförda studier 

inom området.  

2.1 Styrdokument   

Skolan som organisation ansvarar för att elever vid avslutad skolgång ska ha en stark tilltro 

till sin egen kommunikativa förmåga (Skolverket 2018). Elever ska även vara medvetna om 

att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser och kan påverka individen själv och 

personer i ens omgivning. I det centrala innehållet i ämnet svenska för årskurs 1–3 står det att 

eleverna ska få möjlighet att muntligt presentera och berätta om för eleven vardagsnära 

ämnen (Skolverket 2018:258). Elever ska även få möjlighet att använda olika former av 

hjälpmedel vid muntliga framställningar, så som bilder och digitala verktyg. I kunskapskraven 

för årskurs 1–3 står det att elever i årskurs 3 ska ha utvecklat följande förmågor inom muntlig 

framställning:  

 
Eleverna kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och 

framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att 

innehållet tydligt framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner. 

(Skolverket 2018:263) 

 

I det centrala innehållet för årskurs 4–6 står det att eleverna ska få möjlighet att argumentera i 

olika samtalssituationer och beslutsprocesser. Vidare ska eleverna genomföra muntliga 

presentationer och berättande för olika mottagare. De ämnen som presenteras ska vara 

hämtade från vardagslivet och skolmiljö. Vid muntliga presentationer får eleverna möjlighet 

att använda hjälpmedel, exempelvis stödord, bilder och digitala medier. Slutligen ska eleverna 

bli medvetna om hur gester och kroppsspråk kan påverka ett framförande. Kunskapskraven i 

årskurs 4–6 visar på den progression som sker mellan årskurs 3 och 6 (Skolverket 2018: 260). 

 
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt 

som upprätthåller samtalet relativt väl. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade 
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muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt 

god anpassning till syfte och mottagare. (Skolverket 2018:265) 

 

Läroplanen (Skolverket 2018) vilar på en demokratisk värdegrund. De demokratiska 

principerna innebär att alla elever ska få möjlighet att påverka, ta ansvar och vara delaktiga i 

undervisningen. Samtalet i klassrummet blir en betydande del i den demokratiska processen. I 

samtalet får individen möjlighet att uttrycka sina åsikter, bli delaktig i arbetet samt utveckla 

ansvarstagande. Kommunikativa övningar kan tillsammans med en god demokratisk 

undervisning förbereda elever inför kommande arbetsliv. Anne Palmér (2010:11) hävdar 

att ”den muntliga kommunikationen är demokratins äldsta och främsta verktyg”.  

2.2 Muntlig presentation  

Backlund (2006:13–14) skriver att kommunikation kan ses som det samspel som uppstår 

mellan människor då vi genom uttryck i form av språk, ljud, bilder och tecken utbyter 

information. Informationen är något som talaren vill förmedla till de som lyssnar för att skapa 

en reaktion. I det kommunikativa samspelet förmedlar vi information genom verbala och 

icke-verbala signaler. Till de verbala signalerna hör ord i tal och skrift, medan de icke-verbala 

signalerna innefattar kroppsspråk, bilder, föremål och ljud. I samspelet mellan individer kan 

kommunikationshinder uppstå (Backlund 2006:16). Sändarens information kan ibland 

misstolkas av mottagaren. Sådana störningar kan exempelvis uppstå om framförandet är 

ofullständigt eller vagt. De olika parternas referenspunkter kan eventuellt också påverka hur 

mottagaren uppfattar budskapet. 

Ulrika Axelsson (2011:13) förklarar hur nervositet är vanligt förekommande vid muntlig 

presentation. När vi blir nervösa påverkas delar av nervsystemet, vilket leder till att 

adrenalinet flödar i kroppen, som en beredskap om vi behöver fly från en fara. Då den 

muntliga presentationen inte är en fara i sig, avtar ofta nervositeten efter fem till tio minuter. I 

skolmiljö är en muntlig presentation vanligtvis just mellan fem och tio minuter lång. Det 

innebär att elever sällan får uppleva presentationstillfällen utan att nervsystemet påverkar 

individen negativt. Axelsson (2011:13–16) framhåller att graden av nervositet kan variera 

beroende på hur mycket individen har förberett och tränat på den muntliga presentationen.  
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2.3 Retorik  

En god talförmåga kräver mycket övning. Konsten att tala är sällan en gåva, utan ett resultat 

av ett gediget medvetet arbete. Siv Strömquist (2018:11–12) liknar arbetet vid övningen inför 

att lära sig simma eller att köra bil. Vägen och arbetsprocessen mot målet blir betydande för 

resultatet, likaså i utvecklingen av den individuella kommunikativa förmågan. 

Kurt Johannesson (2005:7) förklarar retorik som konsten att tala och skriva väl. Det handlar 

även om hur tal och skrift kan användas som ett sätt att påverka andra människor. Retorik kan 

användas som ett maktverktyg i både positiv och negativ anda. Vidare menar han att det idag 

finns en tydlig retorisk medvetenhet. Retoriken är inte endast betydelsefull i politiska 

sammanhang utan finns även som ett tydligt inslag i både skola och yrkesliv. Johannesson 

(2005:24–25) beskriver hur ett välgjort retoriskt framträdande bör innefatta tre delar: ethos, 

pathos och logos. Ethos innefattar talarens person och karaktär samt det individen förmedlar 

till publiken. Karaktärsdrag kan hjälpa talaren att nå åhörarna och vinna deras intresse. När 

talaren utnyttjar sitt pathos kan individer påverkas genom att talaren berör och framkallar 

känslor. Slutligen innebär logos att talaren presenterar argument och bevis för att stödja sitt 

budskap. Retorik handlar alltså om att nå åhörarens inre tankar och känslor. Det är därför 

också av vikt att anpassa framförandet till publiken och yttre omständigheter.  

 

Den retoriska arbetsprocessen kan delas in i fem delar: inventio, dispositio, elocutio, memoria 

och action/pronuntiatio (Strömquist 2018:19–21). Inventio innebär att ämnesområde väljs och 

material insamlas. Vid dispositio struktureras materialet efter relevans och innebörd. Elocutio 

innefattar den process då talaren utformar den skriftliga grunden av materialet. Under delen 

memoria lär sig talaren texten utantill för att genomförandet ska kännas levande. Action är 

den del av processen då kroppsspråk och gester anpassas till talet. Pronountiatio avser istället 

den muntliga framställningen så som röstläge och betoning.  

 

Britt Backlunds (2006:37–39) erfarenhet av muntlig framställning i skolan tyder på att fokus 

läggs på att träna på innehållet snarare än genomförandet. Hur ofta eleverna får möjlighet att 

träna på framförandet beror ofta på den enskilda läraren. Vidare anser hon att skolans 

undervisning gällande innehåll, avhandling och avslut verkar vara tillfredsställande. Hon 

menar dock att förberedelserna, i form av mental träning ofta faller bort. Inte heller får 

eleverna någon större kunskap om hur de ska använda rösten och kroppen för att förstärka sitt 

budskap. De få instruktioner de får berör ofta röstens tempo och ton.  
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2.4 Tidigare forskning om muntlig framställning 

Vid sökning av tidigare forskning om muntlig framställning i skolan visade det sig att det 

finns väldigt lite. Det saknas nyproducerad forskning på svenska. De studier som finns 

behandlar främst muntlig framställning i gymnasieskolan. Vad gäller internationell forskning 

hittade vi väldigt lite med relevans för vårt arbete. 

Cecilia Olsson Jers (2010) har i en studie undersökt hur gymnasieelever bygger och etablerar 

ethos samt hur elever utvecklar sin kommunikativa kompetens. Eleverna i studien uttrycker 

att de uppfattar att läraren lägger stort fokus på den skriftliga undervisningen. De upplever att 

den muntliga undervisningen inte prioriteras i lika hög grad (Olsson Jers 2010:135). 

Observationer gjorda under ett projekt om argumentation vittnade om att fördelningen av 

antalet lektioner, givna till en uppgifts muntliga samt skriftliga del, var lika många (Olsson 

Jers 2011:139–140). Det visade sig dock att eleverna i den undervisning som relaterar till 

uppgiftens skriftliga delar fick arbeta med nio genrer, till skillnad från i undervisning relaterad 

till uppgiftens muntliga delar, då de endast fick arbeta med två genrer. Arbetsprocessen ser 

även olika ut, då eleverna i de skriftliga momenten får möjlighet att bearbeta sitt material med 

stöd av lärarens respons. Liknande möjligheter ges inte vid de muntliga momenten. Eleverna i 

studien uttrycker en önskan om att förstå arbetsprocessen inför en muntlig framställning; de 

vill veta varför de gör som de gör, på samma sätt som inför skriftliga uppgifter (s. 261). Det 

tycks vara olika uppfattningar om praktiken angående muntlig framställning mellan elever 

och lärare (s. 119). Eleverna menar att trots erfarenhet av muntliga framställningar saknar de 

kunskap om det praktiska utövandet. Läraren hävdar istället att eleverna utifrån övning 

tillgodosett sig kunskap. Resultatet visar vidare att ett antal faktorer kan gynna elevers 

utveckling och byggande av ethos i klassrummet. Olsson Jers (2010:260) nämner följande 

faktorer: många tillfällen till muntliga framställningar, ett tillåtande klassrumsklimat, god 

respons och responssituation, iakttagelse för igenkänning, humor och peppning. 

Jannike Vester (2016) har i en studie undersökt hur ett antal lågstadielärare arbetar med 

muntlig framställning i svenskämnet. Studien är av kvalitativ karaktär och intervjuer har 

använts som datainsamlingsmetod. Studien visar att samtliga medverkande lärare arbetar 

medvetet med att utveckla elevernas förmåga att genomföra muntlig framställning i 

klassrummet redan i årskurs 1. För att utveckla denna förmåga hos eleverna menar lärarna att 

det är viktigt med ett tryggt klassrumsklimat med en aktivt lyssnande publik. Därför läggs stor 
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vikt vid att utveckla elever som både goda talare och lyssnare. Vidare anser lärarna att 

muntlig framställning är en viktig del i svenskämnet och bör få större utrymme än vad det får 

idag.   

Marie Nilsson och Linda Nordström Gutierrez (2018) har, genom observationer och intervjuer 

i sex olika klasser i de lägre åldrarna, undersökt hur lärarna stärker elevernas förmåga att tala 

inför en större grupp åhörare, om det finns en tydlig progression i arbetet med muntlig 

framställning samt om lärarnas uppfattning om elevernas upplevelse av muntlig framställning 

skiljer sig från elevernas egen uppfattning. Med muntlig framställning menar Nilsson och 

Nordström (2018:34) ”en kommunikativ aktivitet där språk, tanke, kropp och handling 

samspelar med varandra inför en grupp åhörare”. Den typen av muntlig framställning 

förekommer enligt Nilsson och Nordström inte så ofta i undervisningen, men under 

intervjuerna med lärarna framkom att de arbetar mycket med att stärka elevernas förmåga att 

tala inför varandra överlag. Det är svårt att se en tydlig progression, men innehållet blir mer 

avancerat i årskurs 2 och 3 jämfört med årskurs 1. Ingen av de intervjuade eleverna upplevde 

det som väldigt obekvämt att tala inför klasskamraterna, men de flesta kände sig mer 

bekväma om de fick sitta vid sina bänkar. 

 

Anne Palmér (2010:91–92) redogör i sin bok Muntligt i klassrummet för sin tidigare forskning 

på gymnasiet om hur ett tal i klassrummet kan förberedas och genomföras. Palmér delar in 

stöttning i två typer, direkt stöttning och övergripande stöttning. Direkt stöttning innebär att 

eleverna får stöd under arbetet med en specifik uppgift. Med övergripande stöttning menar 

hon att undervisningen utgår från ett tydligt syfte samt en progression mot uppsatta mål. Det 

är viktigt att uppgifternas svårighetsgrad ökar successivt. Syftet är att eleverna ska kunna 

tillämpa sin kunskap från tidigare uppgifter för att sedan klara av mer avancerade uppgifter. 

Under ett projektarbete fick eleverna både direkt och övergripande stöttning i samband med 

muntliga redovisningar. Projektet erbjöd en stegrande svårighetsgrad gällande 

redovisningsformer, från traditionell till icke traditionell redovisningsform. I det sista steget 

skulle eleverna bearbeta ett omfattande stoff. Resultatet visar att med hjälp av stöttning samt 

uppgifternas stigande svårighetsgrad utvecklades eleverna i rollen som talare, och de blev mer 

säkra och kreativa. Den direkta stöttningen anser Palmér (2010:94) också vara en betydande 

del i elevernas utveckling som talare. 
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Farhan Raja (2017:95–97) har analyserat orsakerna till 50 högskolestudenters ångest inför 

offentligt talande. Frågeformulär i form av enkäter användes som datainsamlingsmetod. 

Resultatet visar att 75 % av studenterna känner rädsla inför att tala offentligt. 95 % av 

studenterna är överens om att stöttning och kunskap om lämpliga strategier är en viktig del i 

arbetet med att övervinna sin rädsla, och 82 % uppgav att publikstorleken hade en stark 

påverkan på deras nervositetnivå och prestation. Slutligen framgick det att 50 % av 

informanterna ansåg att deras brist på självförtroende påverkar deras prestation. Raja ger 

rekommendationer som kan hjälpa studenter att övervinna sin rädsla inför att tala offentligt. 

Det är viktigt att inte vara för självkritisk vid ett muntligt framförande och att vara medveten 

om att stress är något naturligt. Noggrann förberedelse och förståelse inför det talade 

innehållet kan minska risken att begå misstag. Vidare poängterar Raja att repetitiv övning och 

videoinspelning av framförandet kan vara goda förberedelser.  
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3 Metod    

I följande kapitel presenteras val av metod i 3.1 val av metod. I 3.2 Genomförande beskrivs 

hur studien är utförd. I avsnitt 3.3 Etiska överväganden redogör vi för hur vi har tagit hänsyn 

till medverkade informanter. Kapitlet avslutas med 3.4 Pålitlighet och trovärdighet.  

3.1 Val av metod         

Studien är av kvalitativ karaktär, och datainsamlingen sker genom intervjuer. Vid användning 

av intervju som datainsamlingsmetod söks djupare inblick i det valda temat i informanternas 

svar. Våra intervjuer är relativt öppna till sin karaktär. Frågorna är tydliga och raka men 

inbjuder till innehållsrika svar. Svaren kan omfatta mycket komplex information, vilket 

möjliggör att med hjälp av analysarbete skönja informanternas egna uppfattningar och 

ställningstaganden (Trost 2005:7). En semistrukturerad intervjuform innebär att frågorna, 

innan intervjun, är utformade utifrån ett eller flera teman. Det ger undersökningsledaren 

möjlighet att ställa följdfrågor inom det specifika temat samt förtydliga frågor för 

informanterna, om så krävs. Frågeställningarna är förbestämda men inviterar till detaljrika 

och omfattande svar (Denscombe 2018:269). Med hjälp av semistrukturerade intervjuer får vi 

möjlighet till en djupare inblick i lärarnas egna uppfattningar kring arbetet med muntlig 

framställning i klassrummet.  

3.2 Genomförande      

I avsnitt 3.2.1 Datainsamlingsmetod beskriver vi vilken metod vi har använt oss av vid 

insamling av data. I 3.2.2 Urval beskrivs hur informanter till studien valts ut. Vidare 

presenteras i 3.2.3 Databearbetning hur data har bearbetats.  

3.2.1 Datainsamlingsmetod   
 

Åtta lärare på tre olika skolor tillfrågades om att medverka i studien. Samtliga valde att 

medverka. Kommunikationen med lärarna har främst skett via mejlkontakt under arbetstid. 

Efter att samtliga tillfrågade informanter visat intresse inför studien, skickade vi ett 

missivbrev (se bilaga 1). Brevet innehöll information om studiens bakgrund och syfte. De fick 

även praktisk information om intervjuernas utformning och tidsomfång. Det framkom vidare 

hur vi som undersökningsledare tar hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
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(Vetenskapsrådet 2002). I mejlet bifogades en intervjuguide (se bilaga 2). Anledningen till det 

var inte att lärarna på något vis skulle förbereda skriftliga svar, utan istället få möjlighet att 

påbörja en tankeprocess kring området, vilket vi också förtydligade i mejlet.  

 

Vi avsatte god tid till varje intervjutillfälle, eftersom en semistrukturerad intervju medför att 

samtalet inte är direkt styrt utan möjliggör vidare fördjupning. Intervjuerna tog mellan 10 och 

30 minuter att genomföra. Anledningen till att tidsspannet varierade så pass mycket kan vara 

att lärarna arbetar i varierande omfattning med muntlig framställning. Intervjuerna 

genomfördes på respektive skola. När informanterna accepterade att medverka i studien, 

godkände de även ljudupptagning av intervjuerna. Intervjuerna i helhet spelades in på 

mobiltelefon samt Ipad.  

3.2.2 Urval    
 
Studien utgår från ett explorativt urval, vilket med fördel kan användas när man inte vet så 

mycket om området i förväg (Denscombe 2018:58). Med denna studie vill vi belysa ett 

relativt outforskat område. Intervjuerna ger oss möjlighet att fördjupa oss i informanternas 

svar och detaljerat analysera vår data (Denscombe 2018:58). Vi har valt att avgränsa studien 

till lärare som har erfarenhet av att undervisa i årskurs 1–3. Lärarna ska även ha följt en klass 

från årskurs 1 till årskurs 3, eftersom vi vill ha möjlighet att kunna belysa en progression hos 

eleverna. Vi utgår från ett subjektivt urval. Vid ett subjektivt urval handplockas informanter 

för studien, utifrån deras relevans för samt kunskap om ämnet (Denscombe 2018:67–68). Vid 

urvalsprocessen kontaktades tre skolor i två kommuner. De tre tillfrågade skolorna 

accepterade förfrågan om att medverka i studien. På en av skolorna skedde kontakten via 

försteläraren som i sin tur valde ut fyra lärare. Resterande lärare kontaktades direkt via mejl.  

3.2.2.1 Presentation av informanter 

I tabell 1 presenteras de åtta informanter som vi intervjuade. Lärarna har varit verksamma 

mellan tre och 32 år. De olika utbildningarna lärarna uppgav var: lågstadielärare, 

grundskollärare 1–6 (inriktning matematik), grundskollärare 1–7 (inriktning svenska och 

samhällsorienterade ämnen) och lärare tidiga år.  
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Tabell 1. Presentation av informanterna 

Lärare Arbetar nu i 
årskurs 

Har arbetat 
antal år 

A 2 23 
B 3 22 
C 1 14 
D 3 32 
E 1 3 
F 3 12 
G 3 18 
H 5 11 

 

3.2.3 Databearbetning   
 
Materialet dokumenterades med hjälp av ett inspelningsverktyg, i form av en diktafon-app. 

Ljudfilerna transkriberades i ett Word-dokument för att sedan skrivas ut på A4-papper. I vår 

transkription har vi inte ändrat på något, utan återger ord för ord vad informanterna säger, 

men vi har skriftspråksanpassat stavningen. Med utgångspunkt i analysmetoden grundad teori 

(Denscombe 2018: 404–407), har vi genom en strukturerad process bearbetat vårt material. 

Inledningsvis läste vi igenom samtliga intervjuer flera gånger för att bli väl förtrogna med vår 

data. Vi diskuterade materialet för att skönja eventuella samband, likheter och olikheter. 

Materialet klipptes sedan isär i form av meningar och fraser. Meningarna kodades med hjälp 

av nyckelord som sedan mynnade ut i olika teman. Dessa teman bildade sedan fyra kategorier 

som presenteras i vårt resultat (Denscombe 2018:404–407). I bilaga 3 ger vi exempel på hur 

vi har analyserat vår data med hjälp av nyckelord och teman.  

 

Vi dokumenterade även delar av processen i form av minnesanteckningar. De innefattar 

tankar och tolkningar, men synliggör även de beslut vi fattat under materialbearbetningen. 

Anteckningarna underlättade arbetsprocessen genom att vi visste var vi avslutade 

bearbetningen och kunde då lätt återgå till arbetet nästkommande dag. Vi dokumenterade 

också motsägelser och andra saker i informanterna svar som vi uppmärksammat under 

bearbetningen. Följande utdrag ger ett exempel på en minnesanteckning: Sju av åtta lärare 

anser att de har tillräcklig kunskap för att undervisa årskurs 1–3 inom muntlig framställning. 

Den åttonde läraren anser att hen inte har tillräcklig kunskap men känner sig ändå bekväm 

med att undervisa inom området.  
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3.3 Etiska överväganden       

Vid forskning har undersökaren etiska direktiv att ta hänsyn till. Riktlinjer utgivna av 

Vetenskapsrådet har framtagits för att värna om informanternas identitet samt för att 

säkerställa undersökningens kvalité. I det följande beskriver vi i korta drag vilka etiska 

riktlinjer vi har utgått från vid planering och genomförande av studien. Vetenskapsrådet 

(2002:7–14) nämner fyra huvudkrav som forskaren bör förhålla sig till. Dessa krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Varje informant fick via mejl ett missivbrev där personen blev informerad om arbetet samt 

syftet bakom undersökningen. I brevet framkom det att uppgiftslämnarens deltagande är 

frivilligt samt att personen när som helst under studiens gång kan avsluta samarbetet utan 

motivering. Vi garanterade även fullständig anonymitet, genom att de angivna svaren inte på 

något sätt ska kunna härledas tillbaka till uppgiftslämnaren. Vidare framgick att det insamlade 

materialet endast kommer att användas i syfte att besvara studiens frågeställningar. Studien 

kommer sedan att presenteras i form av en uppsats som slutligen publiceras på databasen 

DiVA. Genom att medverka i undersökningen accepterade också informanterna 

ljudupptagning av intervjuerna. Vi inväntade informanternas samtycke till medverkan i 

studien och skickade därefter de förberedda intervjufrågorna med förslag på datum och 

tidpunkt att mötas.  

3.4 Pålitlighet och trovärdighet     

Det går inte att dra några generella slutsatser från resultatet av vår studie. Vi har valt att 

koncentrera undersökningen på hur åtta lärare förhåller sig till och arbetar med muntlig 

framställning. Målet med undersökningen har varit att få fördjupad kunskap inom området 

samt att belysa ett relativt outforskat område. Pålitlighet uppnås genom att vi tydligt redovisar 

hur vi steg för steg har gått tillväga under arbetet. Genom att synliggöra arbetsprocessen kan 

eventuella oklarheter förebyggas. Pålitligheten i studien stöds genom att informanternas svar 

har dokumenterats i form av ljudupptagning och transkribering. För att om möjligt stärka 

studiens trovärdighet hade observationer kunnat vara ett komplement till intervjuerna, för att 

undersöka huruvida informanterna svar stämmer överens med den faktiska verkligheten.  
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4 Resultat       

I avsnitt 4.1 Muntliga framställningsformer, 4.2 Lärarnas attityder, 4.3 Den retoriska och 

psykologiska utvecklingen och 4.4 Vikten av progression behandlas de kategorier som formats 

efter insamlade och granskade data. I 4.5 Sammanfattning sammanfattas vårt resultat.  

4.1 Muntliga framställningsformer 

Lärarna använder sig av olika muntliga framställningsformer i klassrummet. Den vanligast 

förekommande är berättande i grupp. Vid dessa tillfällen får eleverna till exempel diskutera 

ett valt ämne eller redovisa mindre uppgifter för varandra. Lärare A och F förklarar hur de 

arbetar mycket med kooperativt lärande i form av EPA. Eleverna sitter då i grupp och får 

utifrån direktiv av klassläraren inledningsvis tänka enskilt, sedan i par och slutligen alla i 

grupp. Lärare E och G arbetar på liknande sätt men benämner inte arbetsmetoden som EPA. 

Eleverna får då chansen att berätta och diskutera med sina gruppmedlemmar. Enligt lärarna 

A, E, F och G ger arbetsmetoden eleverna möjlighet att med stöd av varandra redovisa samt 

utveckla sina resonemang. Lärare F uttrycker det på följande sätt: 

 
Då får dom först tänka själva och sen prata ihop sig med kompisen och titta, har vi tänkt på samma 

sätt och sen redovisa inför allihopa. Men då har du en kompis med dig och då blir du inte lika 

utsatt. Till exempel om du skulle svara fel eller det här har vi kommit fram till då har man en 

kompis i ryggen så då känns det mer tryggt. (Lärare F) 

 

Lärarna uttrycker att redovisning inför helklass sker mer sällan än andra muntliga 

framställningsformer. När redovisning väl sker i helklass är det vanligtvis efter ett avslutat 

temaarbete eller kapitelavslut. Majoriteten av lärarna nämner att eleverna aldrig blir tvingade 

att redovisa själva utan redovisar tillsammans med minst en annan klasskamrat, för att 

eleverna ska känna sig trygga inför uppgiften. Vid muntliga redovisningar är det vanligast att 

läraren väljer vad eleverna ska redovisa om. Lärare G berättar att när eleverna själva få välja 

vad de ska redovisa, utifrån intresse, blir redovisningarna mer naturliga och får ett annat flyt: 

 
Självklart blir det skillnad på redovisningar om det är något som de själva tycker om eller har valt. 

Det tror jag, helt klart. (Lärare G) 
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4.2 Lärarnas attityder 

Majoriteten av lärarna säger sig vara bekväma med att arbeta med muntlig framställning. Sju 

av åtta lärare upplever också att de har tillräcklig kunskap för att undervisa elever i årskurs 1–

3 inom området. Samtidigt berättar samtliga lärare att utbildning inom retorik varken har 

ingått i deras grundutbildning eller i någon vidareutbildning. En lärare påpekar att kunskap 

inom området är en bristvara: 

 
Jag tycker inte att jag har tillräckligt med kunskap, det var ingenting som vi tog upp på 

lärarutbildningen, men jag tycker att jag känner mig ganska bekväm att arbeta med det. För jag 

tycker att det ändå är så pass viktigt. (Lärare H) 

 

Informanterna anser att de har relevant kunskap inom muntlig framställning, de menar också 

att det är en viktig del i elevers utbildning. Samtliga lärare är överens om att det inte läggs 

lika stort fokus på muntlig framställning som på läs- och skrivaktiviteter. Så här säger lärare C 

och F: 

 
Det är nog på något sätt att det där skriftliga det väger tyngre hela tiden. (Lärare C) 

 

Det är ju viktigt. Det kunskapskravet är ju lika viktigt som det på läsa och skriva men jag tror nog 

att det är det man minst tränar på, skulle jag tro. (Lärare F) 

 

Majoriteten av de tillfrågade lärarna säger att det läggs mer tid på skriftliga förberedelser än 

muntliga förberedelser inför redovisning. De skriftliga förberedelserna utgör arbetet med 

informationssökning och sammanställning av material. Samtliga lärare berättar att eleverna 

får möjlighet att förbereda sig inför en muntlig redovisning. Däremot är tiden relativt 

begränsad, vilket lärare H uttrycker på följande sätt:   

 
Jag tror nog att man lägger mer tid på informationssökning och sammanställning. Jag kan nog 

tänka att man skulle behöva bli bättre på att ta mer tid till själva förberedandet. (Lärare H) 

 

4.3 Den retoriska och psykologiska utvecklingen  

Gemensamt för lärarna är att de inte medvetet arbetar utifrån någon retorisk modell eller 

strategi. Majoriteten av lärarna framhåller att retorisk kunskap blir viktigare i de äldre 
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åldrarna. Den retorik som lyfts i lärarnas svar handlar till stor del om hur elever ska stå och att 

de ska tala högt och tydligt. Lärare E säger:  

 
Och då är det ju det här att man ska tala högt och man ska vara tydlig och man ska ha ett bra ämne. 

(Lärare E) 

 

Lärarna utgår inte från någon retorisk modell utan förklarar att den psykologiska delen väger 

tyngre i undervisningen i årskurs 1–3. Det läggs stor vikt vid att eleverna ska våga och känna 

trygghet i att framföra någonting muntligt. Samtliga lärare anser att ett accepterande klimat är 

viktigt. Lärare C, exempelvis, säger så här:  

 
Viktigt att dom känner sig trygga med varandra som grund. Och det finns ju många sätt att jobba 

med just trygghet. Öppenheten är viktig, vi är en grupp här och vi är olika. (Lärare C) 

 
Lärarna arbetar för att uppnå ett accepterande klimat, bland annat genom att lyfta hur en god 

talare och lyssnare ska vara. Det är lika viktigt att kunna lyssna och visa intresse för vad andra 

elever talar om, som att utveckla elevens egen förmåga att tala. Lärare H beskriver hur de i 

klassen diskuterar detta: 

 
Vi har inte gjort på så sätt i någon mindre grupp, men om du tänker grupp som klassen så har vi 

diskuterat i hela klassen tillsammans vad man bör tänka på som god talare och lyssnare. (Lärare H) 

 

Majoriteten av lärarna har redan innan en muntlig framställning en uppfattning om vilka 

elever som känner sig osäkra eller nervösa vid sådana situationer. En del elever 

uppmärksammar läraren på detta innan redovisningen ska genomföras. Nervositet kan 

bli tydligt genom elevernas kroppsspråk. Det kan visa sig genom att eleverna kryper 

ihop, håller pappret framför ansiktet, pillar med något eller undviker ögonkontakt. 

Dessa elever tenderar också att tala snabbt, lågt och ibland haka upp sig på ord. Lärare F 

berättar hur hen förhåller sig till situationer då elever blir nervösa och har svårt att 

slutföra sin presentation:  

 
Ja, då alltså om jag ser en elev står där och blir jättenervös så kanske man kan ställa lite frågor till 

personen i stället så att oftast så tänker dom inte på, ojdå nu vart det jobbigt utan nu ska man svara 

på någonting istället. Eller att man hjälper den på något sätt. Men det bästa egentligen är ju att man 

har lite koll på vad dom ska redovisa om innan dom står där inför gruppen så att man kan hjälpa 

dom. (Lärare F) 
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4.4 Vikten av progression 

Enligt de tillfrågade lärarna är det viktigt att utgå från att muntlig framställning är en process. 

De nämner även vikten av att skapa progression, genom att eleverna steg för steg får utveckla 

sin kommunikativa förmåga. Så här beskriver lärare C hur hen arbetar med progressionen: 

 
Viktigt med progressionen, att man börjar i det lilla. Och så utökas det vartefter. Sen kanske man 

börjar i det lilla igen. Man utökar den progressionen. (Lärare C) 

 

I årskurs 1 arbetar lärarna med korta muntliga framträdanden. Det kan vara i form av att 

arbeta med lära känna-övningar, svara på frågor inför klass och grupp, sjunga och berätta. 

Flera av lärarna nämner att glasspinnar kan vara en god grundläggande övning. På 

glasspinnarna står elevernas namn som sedan dras slumpvis för att fördela ordet. Det 

möjliggör att eleverna får talutrymme samt att varje elev någon gång får chansen att svara på 

frågor. Eleverna får även chansen att ta hjälp av sina klasskamrater för att besvara lärarens 

frågor. Ett annat sätt att arbeta är att låta eleverna hålla i en del av morgonsamlingen. De kan 

få dra dagens datum eller berätta om hur dagens schema ser ut för sina klasskamrater.  

 

Vanligast förekommande muntlig framställningsform är berättande och diskuterande i grupp. 

Att tala inför en mindre grupp kan enligt lärarna vara ett bra första steg i processen att våga 

redovisa inför helklass. När eleverna blir äldre blir den muntliga framställningen mer 

omfattande. Det innebär att eleverna får utföra fler muntliga redovisningar inför klassen. 

Samtliga lärare berättar att eleverna sällan redovisar själva, utan tillsammans med en eller 

flera klasskamrater.  Lärare E och F berättar om hur de anpassar undervisningen för att stödja 

eleverna i sin muntliga utveckling. De erbjuder olika redovisningsformer och publikstorlek:  

 
Kanske är det så att det finns någon elev som vill redovisa själv inför hela gruppen och då får man 

göra det men att man hela tiden har ett alternativ. Tanken är ju att de ska våga redovisa inför några 

stycken. (Lärare F) 

 

Det är väl att få hitta något bra sätt där alla kan delta. Så att man känner att alla känner sig trygga. 

Så att man inte går på för hårt, så att någon inte tycker att det är jättejobbigt. (Lärare E) 

 

Även om lärarna anpassar undervisningen finns det elever som inte vill utföra muntliga 

framställningar. Lärarna menar då att det är viktigt att ändå utmana eleverna att delta för att 
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komma över sin rädsla. Lärare G framhåller att eleverna behöver stöd för att komma över 

tröskeln: 
 

Alltså det är ju lätt att säga att nej men du behöver inte. För någon gång så måste man ju också 

liksom kliva över tröskeln att det är ju kanske ingenting som kanske någon älskar. (Lärare G) 

 

Lärarna upplever att eleverna genom övning blir mer trygga vid redovisningssituationer. 

Enligt lärarna är det viktigt att eleverna får känna att de lyckas, då det möjligtvis kan göra att 

de vågar och vill utföra muntliga redovisningar igen. Efter en muntlig redovisning får 

eleverna både lärar- och kamratrespons. Vanligast är att lärarna ger eleverna respons i direkt 

anslutning till den muntliga redovisningen. Det framgår inte exakt vad de ger för respons, 

men de uttrycker att de brukar ge kortare kommentar om vad de kan tänka på till nästa 

tillfälle:  
 

Dom har nog inte fått jättemycket respons, mer än att man kanske berömmer dom direkt när dom 

är klara. Inte så att man har tagit ut dom och satt sig ner och gett feedback. Det har jag nog inte 

gjort. De har fått direktrespons. (Lärare E) 

 

Och då efter försökt säga två bra saker och något som dom skulle kunna tänka på till nästa gång. 

(Lärare C) 

 

Kamratresponsen sker också i anslutning till redovisningen. Samtliga lärare använder 

kamratrespons, men utförandet kan se olika ut. Det läggs stort fokus på att framhäva det 

positiva i elevernas framträdanden. I vissa fall förekommer det även att den som har redovisat 

får ge publiken respons:  
 

Så att när dom ger respons i början så får det vara positiva saker som dom tyckte om. (Lärare G) 

 

Lärare A använder sig ibland av videoinspelning som ett återkopplingsverktyg. Efter att 

eleverna har genomfört sina redovisningar får de möjlighet att tillsammans med läraren se sitt 

framträdande och få tillhörande respons:  

 
Vi försöker filma redovisningar också, vad gör dom bra och titta både på publiken och dom som 

står här framme också. (Lärare A)  
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4.5 Sammanfattning     

Samtliga tillfrågade lärare arbetar med någon form av muntlig framställning i klassrummet. 

Det varierar dock hur ofta och i vilken omfattning arbetet sker. Muntlig framställning är enligt 

lärarna en viktig del i undervisningen; dock läggs inte lika stort fokus på det muntliga arbetet 

som på det skriftliga arbetet. De är medvetna om den ojämna fördelningen och anser att de 

möjligtvis bör lägga mer tid på undervisning inom muntlig framställning. Lärarnas 

grundutbildning och vidareutbildningar innehåller inte någon specifik del om retorik, men 

samtliga menar ändå att de är bekväma med att undervisa elever i årskurs 1–3. Det 

förekommer ett flertal olika muntliga framställningsformer i klassrummen. Det vanligast 

förekommande är berättande i grupp. Vid förekomst av muntlig redovisning blir eleverna inte 

tvingade att redovisa enskilt inför en större grupp. I samband med muntliga redovisningar får 

eleverna lärar- och kamratrespons. Utförandet av responsen kan se olika ut, men positiva 

kommentarer är återkommande. Lärarna påpekar att den muntliga progressionen är viktig. 

Därför blir det betydelsefullt att till en början skapa trygga elever där fokus ligger på att 

eleverna ska våga tala inför sina klasskamrater. Lärarna har ingen eller lite kunskap om 

retoriska modeller och strategier. Den psykologiska aspekten blir istället central i de lägre 

åldrarna.  
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5 Diskussion och analys        

I 5.1 Resultatdiskussion diskuteras och analyseras resultatet med förankring i 

forskningslitteratur. Vidare diskuteras metodval i 5.2 Metoddiskussion. I avsnitt 5.3 Framtida 

forskningsfrågor belyses eventuella kommande forskningsområden.  

5.1 Resultatdiskussion     

 

5.1.1 Lärarnas arbete med och attityd till muntlig framställning 
 
Lärarna känner sig bekväma med att arbeta med muntlig framställning. Dessutom upplever 

majoriteten av lärarna att de har tillräcklig kunskap för att undervisa elever i årskurs 1–3, 

fastän de inte har någon utbildning som innefattar retorik. Endast en lärare påpekar att hen 

inte besitter tillräcklig kunskap, men känner sig ändå bekväm, trots avsaknad av utbildning. 

Lärarnas kunskap tycks baseras på hur lärarna själva anser att en god talare bör vara samt 

deras egna tidigare erfarenheter. Att lärarna uttrycker en brist på metoder och strategier att 

tillämpa i sin undervisning kan möjligtvis bero på att de saknar djupare kunskaper i retorik.   

 

Muntlig framställning är en viktig del i elevernas utbildning enligt lärarna, lika betydelsefull 

som elevernas skriv- och läsutveckling. Däremot framgår det att fördelningen mellan de olika 

områdena är ojämn. Lärarna tycks vara medvetna om den ojämna fördelningen. En del lärare 

hävdar att tiden är ett hinder, medan andra förklarar att läs-och skrivutvecklingen sedan länge 

har vägt tyngre. I likhet med Vesters (2016) studie, påpekar lärarna att muntlig framställning 

bör få större utrymme i undervisningen än vad det får idag. Möjligtvis kan den ojämna 

fördelningen bero på att den muntliga framställningen i läroplanen (Skolverket 2018) inte 

framträder i lika stor utsträckning som läsningen och skrivningen gör.  

5.1.2 Den retoriska och psykologiska utvecklingen i undervisningen 
 
Lärarna arbetar inte medvetet utifrån någon retorisk modell eller strategi. De anser att 

kunskapen om retorik blir viktigare i mellan- och högstadiet. I läroplanens (Skolverket:2018) 

kunskapskrav för årskurs 1–6 blir progressionen mellan lågstadiet och mellanstadiet tydlig. 

Lärare som undervisar i årskurs 1–3 bör alltså vara medvetna om vad eleverna förväntas 

kunna i årskurs 4–6. Om läraren är medveten om kommande kunskapskrav kan också 

utvecklingsbara strategier läras ut. Dessutom finns det vanligtvis elever som ligger långt före 
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sina klasskamrater inom vissa kunskapsområden, de bör få chansen att höja kvaliteten på sina 

muntliga framställningar. Vi upplever att elevernas utveckling inom muntlig framställning 

möjligen tas för given. Det är svårt att urskilja vem som bär ansvaret för att lägga grunden till 

retoriska kunskaper och strategier. I Olsson Jers (2010) studie, som behandlar gymnasiet, 

uttrycker eleverna en önskan om att få kunskap om det praktiska utövandet vid redovisning. 

Lärarna i studien hävdar dock att eleverna tillgodogör sig den kunskapen genom övning. I vår 

studie verkar det som att den allmänna uppfattningen hos lärare är att elever över tid utvecklar 

sin kommunikativa kompetens på egen hand. Tidigare forskning visar att även 

högskolestudenter känner rädsla inför att tala offentligt (Raja:2017). Majoriteten av de 

tillfrågade studenterna i studien menar också att stöttning och kunskap om lämpliga strategier, 

är en viktig del i arbetet att övervinna sin rädsla inför att tala offentligt. Resultatet kan 

möjligtvis ge en indikation på att lärares uppfattning om att elever tillgodogör sig relevant 

kommunikativ kompetens på egen hand, inte alltid stämmer.  

 

Lärarnas egna uppfattning om sin undervisning i retorik verkar främst handla om hur en god 

talare ska vara. Vad en god talare är, blir dock inte lika tydligt. Eleverna ska tala högt, tydligt 

och inte för snabbt, de ska också ha ögonkontakt med publiken. Backlund (2006) menar att 

eleverna vanligtvis får feedback som berör just röstens tempo och ton. Men kunskapen om 

hur de ska använda kroppen samt rösten för att förstärka sitt budskap faller ofta bort. I vår 

studie tycks lärarna lägga stort fokus på elevernas psykologiska process. Det läggs stor vikt 

vid att eleverna ska våga tala inför sina kamrater, och de ska dessutom känna trygghet inför 

muntlig framställning. Likt de tillfrågade lärarna anser vi att elevernas trygghet är en viktig 

del i den muntliga utvecklingen. Däremot anser vi inte att man bör utesluta retoriska 

kunskaper och verktyg i de lägre åldrarna. Vi upplever att de båda delarna är beroende av 

varandra och bör få lika stort utrymme i undervisningen. Lärarna försöker möta elevernas 

individuella förmåga genom att anpassa de muntliga uppgifterna, viktigt är att alla elever får 

talutrymme. Vidare får eleverna samtala i par och grupp, som i sin tur utvecklas till att 

redovisa inför helklass. Vi anser att denna variation av muntliga framställningsformer ger 

eleverna möjlighet att växa i rollen som talare.  

 

Olsson Jers (2010) nämner respons som en av de framgångsfaktorer som gynnar eleverna i 

deras utveckling i muntlig kommunikation. Resultatet i vår studie visar att alla de tillfrågade 

lärarna använder sig av någon typ av respons vid muntliga redovisningar. En av lärarna 
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utmärker sig genom att använda videofilmning som responsverktyg. Eleverna får möjlighet att 

tillsammans med läraren reflektera över sitt framträdande och möjliga utvecklingsområden.  

Palmér (2010) påpekar vikten av att uppgifternas svårighetsgrad ökar för att skapa en 

progression. Hon talar om direkt stöttning, då eleverna får stöd i direkt anslutning till en 

specifik uppgift. Hon nämner även övergripande stöttning, vilket innebär att undervisningen 

är planerad med ett tydligt syfte och mål. Resultatet i vår studie visar att lärarna vid muntliga 

redovisningstillfällen till stor del ger eleverna direkt stöttning. Det verkar som att lärarna har 

ett tydligt syfte och mål i arbetet med text och informationssökning, men vi upplever att det i 

flera fall uppstår en brist på denna tydlighet inför arbetet med själva redovisningsmomentet.   

 

En del lärare låter muntliga redovisningar vara frivilliga till en början, andra erbjuder olika 

redovisningsformer samt publikstorlek. I klasserna diskuteras även hur en god publik ska 

uppföra sig. Det kan möjligtvis skapa ett tryggare klimat vid en redovisningssituation. Likt 

Vester (2016) och Olsson Jers (2010) är ett tillåtande klassrumsklimat en framgångsfaktor. Ett 

eventuellt hinder vid muntlig redovisning kan vara nervositet. Lärarna förklarar att de tydligt 

kan se när eleverna är nervösa. Axelsson (2011) framhåller att nervositet vid redovisningar är 

vanligt förekommande. Känslan avtar dock efter mellan fem till tio minuter. Lärarna i studien 

förklarar att redovisningarna är relativt korta, sällan längre än fem minuter. Det kan möjligtvis 

betyda att eleverna aldrig får uppleva att nervositeten försvinner under redovisningstillfället. 

Vidare menar Axelsson (2011) att förberedelse och övning inför redovisningarna kan avgöra i 

vilken grad nervositeten tar form. Resultatet visar att lärarna ger eleverna knapp tid att 

förbereda en muntlig redovisning. Det påverkar troligen elevernas upplevelse av muntlig 

redovisning och därmed kvalitén på arbetet.  

 

5.1.3 Slutsats  
 
Resultatet visar att samtliga lärare arbetar med någon form av muntlig framställning i 

undervisningen, vanligast är berättande i grupp. Lärarna lägger stort fokus på att få eleverna 

att bli trygga talare, snarare än att lära ut retoriska strategier. Likt lärarna i studien anser vi att 

muntlig framställning bör få en mer central plats i undervisningen. Lärare bör också få 

explicit undervisning om retorik; det bör ingå i lärarutbildningen och erbjudas som 

fortbildning. Vi upplever att en god kommunikativ förmåga är en förutsättning för att leva och 

verka i dagens samhälle.  
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5.2 Metoddiskussion         

Studiens resultat är inte generaliserbart då vi har använt oss av ett begränsat antal informanter. 

För att få bredare kunskap om området hade vi i stället kunnat genomföra en kvantitativ 

studie, genom att använda enkäter som insamlingsmetod, men vi anser att intervjuerna gav 

djupare kunskap om ämnet. Vidare kunde observationer ha varit ett komplement till 

intervjuerna för att få ett något fylligare resultat och om möjligt verifiera informanternas svar. 

Vid databearbetningen upptäckte vi samsynen kring transkriberingsarbetet var något 

bristfällig, till exempel huruvida vi skrivit ned pauser, hostningar och andra avbrott, eller inte. 

Bristen på samsyn gjorde att vi fick bearbeta transkriberingen av informanternas svar flera 

gånger. Vi är ändå nöjda med den metod vi har använt och anser att samarbetet mellan oss 

två, där vi har gått igenom resultatet, analyserat och diskuterat, har lett till ett mer tillförlitligt 

arbete.  

 

Kontakten med informanterna har skett via mejl. Vi ser en sådan kontakt som ett effektivt sätt 

att kommunicera på. Mejlkontakt kan vara ett hinder om informanterna inte aktivt läser och 

svarar på sina mejl, men i vår studie fungerade mejlkontakten bra. Lärarna fick information 

genom ett bifogat missivbrev. De fick även en intervjuguide att ta del av innan intervjuerna 

för att få möjlighet att påbörja en reflektion kring området. Det framgick i mejlet att syftet 

med att de fick tillgång till intervjufrågorna innan inte var att förbereda sina svar. Lärarnas 

möjlighet att ta del av intervjufrågorna innan tillfället kan möjligtvis ha påverkat deras svar, 

men vår uppfattning är att lärarna svarade sanningsenligt.  

5.3 Framtida forskningsfrågor          

Vi har i det här arbetet undersökt hur lärare beskriver sitt arbete. Det skulle vara intressant att 

gå vidare med den här frågan och till exempel observera arbetet i klassrummet och/eller ta 

reda på elevernas syn på muntlig framställning.   
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Bilaga 1 Missivbrev 

Information om: Intervju gällande muntlig framställning 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Vi är två lärarstudenter som går 
sjätte terminen på Grundlärarprogrammet F–3. Vi skriver nu en uppsats som behandlar 
muntlig framställning inom ämnet svenska. Vi har upptäckt att det inte finns mycket 
forskning om muntlig framställning i de lägre åldrarna. Syftet med studien är att få mer 
kunskap om vilka metoder eller arbetssätt lärare använder för att utveckla elevers förmåga att 
behärska muntlig framställning inom svenskämnet.  
 
Vi har valt intervju som datainsamlingsmetod till undersökningen. Åtta lärare har blivit 
tillfrågade att delta. Val av tillfrågade har skett utifrån arbetserfarenhet i de längre åldrarna. 
Vi uppskattar att din intervju kommer att ta 30–40 minuter att genomföra. Vid godkännande 
till att delta i denna undersökning tillåter du även ljudupptagning av intervjun. Vi följer 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, och därmed kommer materialet endast att 
användas i syfte att besvara våra forskningsfrågor. Du kommer att förbli anonym och dina 
svar kommer endast att vara tillgängliga för oss. Ditt deltagande i undersökningen är helt 
frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och 
utan några negativa konsekvenser för dig.  
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i 
sin slutversion läggs ut på databasen DiVA.  
 
Med vänliga hälsningar 
Isabell Svensson och Vendela Söderberg 
 
 
 
Västerås 2018/11/16 
 
 
Isabell Svensson  Vendela Söderberg 
 
E-post   E-post 
 
Telefonnummer  Telefonnummer 
 
 
 
Handledare: Eva Sundgren 
E-post 
 



 

27 
 

Bilaga 2 Intervjufrågor  

 
Bakgrund 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
Vilken årskurs arbetar du i nu? 
Vilken utbildningsbakgrund har du? 
 
Frågor 
Hur bekväm känner du dig med att arbeta med muntlig framställning? Känner du att du har 
tillräcklig kunskap inom området? 
Vad är din inställning till att arbeta med muntlig framställning? 
 
Vad finns det för olika muntliga framställningsformer i ditt klassrum? 
Hur ofta arbetar du med sådana situationer? 
 
Finns det tillfällen då du låter eleverna redovisa inför klassen? Sker redovisningen i så fall i 
grupp eller enskilt? Inför helklass eller halvklass?  
 
Hur får eleverna förbereda sig vid muntlig framställning? Vem bestämmer 
redovisningsinnehållet? 
 
Vad är vanligast, spontana eller förberedda muntliga framställningar? 
 
Kan du beskriva hur en typisk muntlig framställning ser ut? (Förberedelse, klassrumsklimat 
och genomförande).  
 
Hur upplever du elevernas attityd gentemot muntlig framställning?  
Har du upptäckt att elever har svårt/lätt för sådana situationer? 
 
Får eleverna någon typ av respons efter att de framfört något muntligt?  
 
Arbetar du utifrån ett speciellt arbetssätt för att utveckla elevernas talförmåga?  
Utgår du från ett retoriskt perspektiv och/eller ett psykologiskt perspektiv? 
Får eleverna möjlighet att i grupp diskutera hur en god lyssnare samt en god talare är? 
 
Finns det något du vill tillägga? 
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Bilaga 3 Datasortering  

Prov på de ursprungliga 
fältanteckningarna  

 
Initial kod 
(nyckelord) 

 
Tema kod 

 
Kategori kod 

”men så jobbar vi mycket 
med att dom ska diskutera i 
grupper också.” 
 

Diskutera  Diskussion i grupp som 
muntlig 
framställningsform  

Muntliga 
framställningsformer 

” Viktigt att dom känner sig 
trygga med varandra som 
grund. Och det finns ju 
många sätt att jobba med just 
trygghet, öppenheten är 
viktig.” 

Trygghet  Arbeta med elevernas 
trygghet/psykologiska 
utveckling  

Elevers retoriska och 
psykologiska utveckling  

”Muntlig, ja precis på 
muntliga framställningar så 
sker responsen muntligt.” 
 

Muntlig respons Respons från läraren  Vikten av progression 

”Jag tycker att det är viktigt 
för att sen när de kommer 
högre upp i åldrarna så är 
dom ju ofta rädda för att 
prata framför andra så att det 
är viktigt att börja tidigt.”  
 

Börja tidigt  Progressionen  Vikten av progression 

”Det är nog på något sätt att 
det där skriftliga det väger 
tyngre hela tiden.” 
 

Det skriftliga  Skriftlighet i fokus Lärarnas attityder 

”Jag tycker inte att jag har 
tillräckligt med kunskap. Det 
var ingenting som vi tog upp 
på lärarutbildningen men jag 
tycker att jag känner mig 
bekväm att arbeta med det 
för jag tycker att det ändå är 
så pass viktigt."  
 

Lärarutbildningen  Lärarnas kompetens  Lärarnas attityder 

”Till en början är det nog det 
psykologiska, att känna sig 
bekväm. Att det blir mer 
retorik ju äldre de blir. Jag 
tycker nog att i de lägre 
åldrarna handlar det mest om 
att våga” 
 

Retorik/psykologiska  Större vikt vid den 
psykologiska 
utvecklingen  

Elevers retoriska och 
psykologiska utveckling  

”vi har jobbat med 
faktatexter och 

Muntligt berättande  Muntligt berättande i 
mindre grupper  

Muntliga 
framställningsformer  
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berättandetexter och där har 
dom också fått berätta 
muntligt i för några 
kompisar” 

 


