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1. Inledning 

Som blivande lärare så kommer vi under större delen av våra arbetsdagar att tala inför en grupp. Det 

handlar både om att tala inför elever men även om att stå inför lärarlaget och föräldrar.  Det är inte 

bara inom läraryrket som det krävs att du kan tala inför en grupp människor. Om du ska arbeta som 

exempelvis politiker, guide eller advokat så kommer du också tvingas att tala inför människor som vi 

har en relation till eller som är okända för oss. Även i privatlivet kan vi tvingas tala, kanske ska du 

hålla ett tal på bästa vännens bröllop eller en nära släktnings begravning. Därför är det viktigt att lära 

sig hur man ska göra det på bästa sätt.  

Skolan har som uppgift att lära eleverna att tala inför en grupp och i det centrala innehållet i ämnet 

svenska och svenska som andraspråk står det att elever som avslutar årskurs 9 ska ha arbetat med:   

”Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om 

ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och 

disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala 

verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer” 

 (LGR11: 226, 243)  

Vi har båda olika erfarenheter av hur muntliga framställningar tränas i skolan. Vi har även läst en hel 

del om just muntliga framställningar under vår lärarutbildning men vi vill veta mer om hur det 

fungerar i praktiken. Därför skriver vi i detta arbete om hur sex lärare arbetar med muntliga 

framställningar. 

Redan i årskurs 3 så förväntas eleverna kunna tala inför klassen och ska ha fått möjligheter att träna 

på detta. Eftersom vi båda snart är utbildade lärare för grundskolans tidigare år så har vi valt att 

fokusera på hur lärare i årskurs 3 arbetar med muntliga framställningar. Begreppet muntliga 

framställningar förekommer inte i läroplanen för årskurs 1-3 men vi har valt att använda oss av det 

som ett samlingsbegrepp för förberett berättande och presentationer.  

Under våra år i skolan har vi båda sett exempel på klasskamrater som haft svårigheter för att tala 

inför en grupp. Det gäller både när vi gick i grundskolan och gymnasiet men även under vår tid på 

lärarprogrammet. Detta är något vi blivit intresserade av och därför kommer vi även att redogöra hur 

de sex lärarna arbetar förebyggande samt hjälper elever som anses vara talängsliga.   
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att få fördjupade kunskaper om hur man kan arbeta med muntliga 

framställningar på lågstadiet. Därför vill vi ta reda på hur sex lärare i årskurs 3 låter sina elever tala 

inför klassen samt hur de definierar en bra talare. Eftersom talängslan är vanligt förekommande i den 

litteratur som vi har läst, vill vi även ta reda på om våra informanter har elever som de anser är 

talängsliga och hur de i sådana fall stöttar dem.  

Vid skapandet av syftet har vi inspirerats av Johannesson (1992: 31-32) som menar att vi måste satsa 

mer på det talade språket eftersom det krävs i många yrken samt i det massmediala samhället som vi 

lever i idag. Han menar även att en skola för alla måste innebära att vi ger alla elever möjligheten att 

utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar i både tal och skrift. Lärarna måste även tala om 

talängslan så att eleverna blir medvetna om att det finns och är vanligt förekommande och de måste 

ge eleverna redskap som gör att det känns lättare att tala inför klassen. Slutligen måste lärarna även 

tala om vilken makt det talande ordet har och hur det påverkar oss.  

Vi har arbetat utifrån följande frågeställningar när vi genomfört denna studie:  

 Hur uppger sex lärare i årskurs 3 att de arbetar med muntliga framställningar? 

 Hur kan en bra muntlig framställning i årskurs 3 se ut?  

 Hur påverkas elever av talängslan? 

 Hur stöttar lärarna elever med talängslan?  

 

1.2. Bakgrund 

Talet är en viktig del av vår vardag och med hjälp av talet kan vi påverka situationer och andra 

människor (Palmér, 1999: 3). Gutler-Lindström (2007: 138) menar precis som vi nämner i 

inledningen av denna studie att man oundvikligen kommer hamna i situationer när man tvingas tala i 

olika sammanhang. Det kan exempelvis vara när vi ger information till arbetskamrater, vid intervjuer 

eller när vi ska hålla ett tal.  

I följande kapitel kommer vi redogöra för retorikens ursprung för att framhäva att muntliga 

framställningar alltid har varit en viktig egenskap att kunna. Sedan lyfter vi fram vad som står om 

muntliga framställningar och retorik i skolans styrdokument för att visa att detta även idag är en 

viktig egenskap och som vi ska utbildas i.   



3 

 

1.2.1. Retorikens ursprung  

Forskning visar att grekerna redan på 400-talet före Kristus ansåg att retoriken var en viktig kunskap. 

Grekerna förväntande sig att varje fri medborgare skulle kunna tala för sig i domstolarna samt att 

man vid vissa religiösa och borgerliga fester förväntades kunna hålla tal (Johannesson, 1992: 17-18 

& Strömquist, 1998: 17). Strömquist (1998: 32) menar att det som grekerna visste då om talkonsten 

är användbart än idag.  

Johannesson (1992: 17-18) och Strömquist (1998: 17-30) skriver båda att det ansågs vara en konst 

att kunna tala och fick därför namnet retorik som betyder talandets konst. Eftersom det ansågs vara 

något som kunde läras ut så startades de första talarskolorna. Johannesson (1992: 17-18) skriver att 

man på talarskolorna fick lära sig hur ett bra tal borde utformas och framföras genom att granska och 

härma andra talare och öva sig på att tala i olika situationer. Enligt Andersson (2000: 27) anses 

Aristoteles vara grundare till talarskolorna och han var även den första som började skriva 

läroböcker om retorik.  

När romarna tog över de grekiska städerna samt deras politik och ekonomiska makt så tog de även 

idén om talarskolor. Dessa spreds i flera romerska städer och de valde grekerna till sina lärare. När 

kyrkan och kristendomen kom till Sverige under medeltiden blev retoriken aktuell även för oss 

svenskar. Först och främst var det kyrkans folk som lärde sig konsten att tala eftersom de hade som 

uppgift att sprida kyrkans budskap vidare. Under renässansen så skapades dock en ny skola och nu 

var det viktigt att även ämbetsmän, jurister och diplomater utbildades i den retoriska konsten. När 

det romerska väldet föll och talarskolorna lades ner en efter en levde retoriken vidare i den kristna 

kyrkan (Johannesson, 1992: 18-20). 

Renberg (2004: 77) skriver att vi idag lever i ett öppet samhälle där olika åsikter tillåts och vi har 

även utvecklade medieresurser, som hjälper oss att nå ut till en bredare publik. Därför har retoriken 

fått en större betydelse men för att kunna förmedla ett budskap gäller fortfarande samma kriterier 

som gällde på antiken, det vill säga att man måste kunna formulera sig väl (Renberg, 2004: 77). 

1.2.2. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011  

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 kommer vi i fortsättningen att 

kalla för LGR11. LGR11 är uppdelad i tre olika delar, Skolans värdegrund och uppdrag (s.7-11), 

Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen (s.12-15) samt Kursplaner som kompletteras med 
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kunskapskrav (s. 222-238). Vi kommer nedan att beskriva hur varje del kan vara relevant för 

undervisningen av muntliga framställningar och talängslan.  

Skolan har som uppdrag att utforma undervisningen så att den anpassas för alla elevers olika behov. 

Eftersom eleverna har olika förutsättningar för en god inlärning är det viktigt att lärarna inser att ett 

mål kan nås med hjälp av flera olika metoder. Skolan är ansvarig för att alla elever når kursmålen 

oavsett vilka svårigheter en elev har. Miljön i skolan ska ge alla elever en möjlighet till ett tryggt och 

lustfyllt lärande i en social gemenskap. Skolan ska även uppmuntra elever till att träna sina språkliga 

förmågor för att de på lång sikt ska känna sig tryggare i sig själva vid exempelvis muntliga 

framställningar. I hemmiljön läggs grunden för många elevers självkänsla och i skolan ska eleverna 

ges möjligheter att utveckla den genom att bland annat övervinna svårigheter (LGR11: 7-11).  

Oavsett vilket ämne läraren undervisar i så finns det vissa mål och riktlinjer som ligger till grund för 

undervisningen. Bland annat ska alla elever kunna använda sig av det svenska språket både i tal och 

skrift. Läraren ska även, oavsett ämnet, kunna uppmärksamma när en elev är i behov av stöd 

(LGR11: 12-14).  

I syftesbeskrivningen för ämnet svenska, årskurs 1-9 står det att språket är vårt bästa verktyg när vi 

tänker, lär och kommunicerar med andra. Med hjälp av språket skapar vi vår egen identitet. För att 

kunna leva och förstå varandra i ett samhälle där olika individer möts så behöver vi ett varierat 

språk. I ämnet svenska samt svenska som andraspråk ska eleverna ges förutsättningar till att bland 

annat utveckla sitt talspråk så att de kan föra sig i olika sammanhang och känner en trygghet i sin 

språkförmåga. Eleverna ska få en förståelse för att språket kan tolkas olika beroende på hur de 

utrycker sig (LGR11: 222-224, 239-240). Slutligen så finns det en punkt i det centrala innehållet i 

ämnet svenska och svenska som andraspråk för årskurs 1-3 som berör muntliga framställningar och 

som eleverna ska ha arbetat med: 

”Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för 

olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.”             

 (LGR11: 223, 240) 

Det är utifrån denna punkt som vi baserar vår studie på och därför förutsätter vi att lärare arbetar 

med muntliga framställningar i årskurs 3.  
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2. Litteraturgenomgång 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för tidigare forskning om en ett tals förberedelser och 

utförande. Därefter presenteras hur muntliga framställningar i skolan kan genomföras. Eftersom 

talängslan är ett vanligt förekommande begrepp så kommer vi även att redovisa vad litteraturen 

skriver om talängslan och hur den hanteras. Trygghet är en förutsättning för att eleverna ska vilja tala 

inför klassen men eftersom det oftast skrivs i samband med talängslan så har vi valt att presentera 

den forskningen som en underrubrik till talängslan.   

 

2.1. Förberedelse och genomförande av ett bra tal 

I litteraturen lyfts vikten av noggranna förberedelser för att ett tal ska bli lyckat. Gutler-Lindström 

(2007: 138) skriver att det är viktigt att redan innan talet förbereda sig både mentalt och 

känslomässigt. Att förbereda sig fysiskt genom att ta hand om sig själv är lika viktigt som de mentala 

och känslomässiga förberedelserna. Palmér (2010: 83) skriver att grekerna redan under antiken 

skapade en modell som består av fem faser som en talare ska tänka på i sin förberedelse inför ett tal. 

Modellen kallas för partesmodellen och fasernas namn är; inventio, dispositio, elocutio, memoria 

och actio och modellen används även i den moderna retoriken (Palmér, 2010: 83).  

Inventio, dispositio och elocutio innebär att talaren arbetar och förbereder själva texten till talet 

medan memoria och actio är att planera själva framförandet (Strömquist, 1998: 32-33). Inventio 

innebär att talaren förbereder sig genom att hitta lämpligt material, idéer, argument och fakta. Den 

fas där talaren planerar hur denne lägger upp sitt tal med inledning, berättande av fakta, argument, 

avslutning och sammanfattning kallas för dispositio. Fasen elocutio går ut på att talaren väljer vilket 

språk som ska användas och funderar över att det ska vara kort, tydligt och varierande (Johannesson, 

1992: 20-24, Renberg, 2006: 54, Backlund, 1991: 36, Palmér, 2010: 83). Johannesson (1992: 23) 

menar att den fas som kallas memoria grundar sig i att grekerna ansåg att det var felaktigt att 

använda sig av manus och därför skulle talaren memorera talet. Numer innebär memoria att talaren 

väljer vilket typ av manus som ska användas. Vid kortare tal så finns det dock fortfarande talare som 

väljer att memorera det. Slutligen så måste talaren fundera över själva framförandet, vilka 

hjälpmedel behövs och vilket kroppspråk talaren vill använda sig av och denna fas är vad grekerna 

kallade för actio (Johannesson, 1992: 20-24, Renberg, 2006: 54, Backlund, 1991: 36, Palmér, 2010: 

83).  
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Strömquist (1998: 81-82) menar att när hon diskuterat med elever om muntlig framställning så finns 

det vissa punkter som alltid kommer upp när man ska definiera en bra talare. De första tre är 

ögonkontakt, tydligt tal och naturligt tal. Talaren måste kunna lämna stödord eller andra hjälpmedel 

ibland och lyfta blicken för att få ögonkontakt med sina lyssnare. Att artikulera väl och samtidigt 

prata så att alla förstår är också två viktiga punkter för att talaren ska fånga sina åhörare. Naturligt tal 

innebär dock inte att talaren ska använda sig av talspråk utan det är viktigt att anpassa språket utifrån 

var och inför vilka talet hålls (Strömquist, 1998: 81-82). För att talet ska vara naturligt och tydligt 

påverkas det av röststyrka, tempo och pauser (Gutler- Lindström, 2007: 139-144). Det gäller att 

talaren pratar högt så att alla hör. Går talet för fort eller utan några pauser så finns det en risk att 

talaren tappar sina åhörare. Därför är det viktigt att talaren hittar ett tempo som passar samt vet när 

de kan pausa i några sekunder (Strömquist 1998: 81-82). 

 Ett språk kan vara verbalt och ickeverbalt. Det verbala innebär vår grammatik, ord samt även det 

nationella teckenspråket. Det ickeverbala är exempelvis teckensystem som skyltar och skrift men 

även vårat kroppspråk (Wedin, 2011: 17-18). Shakespeare sa att: 

 ”Alla talare håller två tal samtidigt- det som hörs och det som syns”   

 (Ekenvall, 2010: 174)  

Med andra ord är även kroppsspråket en viktig del av talet och genom det visar talaren sitt 

engagemang och kan därmed fånga åhörarna. Förutom det som vi tidigare nämnt så ska en bra talare 

även visa säkerhet, avspändhet och ha kunskap om ämnet för att på så sätt vara trovärdig (Strömquist 

1998: 81-82). Aristoteles hävdade att retorik handlar om konsten att tala och övertyga och skapade 

därför tre begrepp som talaren skulle tänka på inför sitt framträdande. Begreppen fick namnen ethos, 

pathos och logos. Med begreppen i åtanke så skulle talaren kunna övertyga sina åhörare och få dem 

att ta till sig budskapet med talet (Andersson, 2000: 29-30). 

Att övertyga genom ethos innebär att talaren använder sig av sin personlighet för att övertyga 

åhörarna. Detta kan ske genom att exempelvis berätta om sin utbildning men det kan också handla 

om att övertyga genom sitt sätt att klä sig, sitt sätt att tala eller sitt ursprung. Pathos innebär att 

talaren övertygar genom att berätta om exempelvis personliga kopplingar till ämnet eller visar bilder 

som berör åhörarnas känslor. När talaren talar om fakta och sakfrågor så övertygar den med hjälp av 

logos. Det innebär med andra ord att talaren övertygar åhörarna med hjälp av fakta som exempelvis 

specifik forskning, diagram eller olika tabeller (Olsson Jers, 2012: 13-14, Andersson, 2000: 29-30, 

Palmér, 2010: 82, Backlund, 2000: 12). Palmér (2010: 82) menar dock att det inte räcker med att 
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övertyga genom exempelvis enbart logos utan åhörarna övertygas först när alla tre begreppen 

kombineras. 

2.2. Muntliga framställningar i skolan 

I denna del kommer vi fokusera på muntliga framställningar i skolan. Vi kommer behandla syftet 

med framställningar i skolan och hur dessa kan gå till. 

Öjdahl (1970: 36) och Svedner (2010: 124-125) menar att det är svenskämnet och svenskläraren som 

är huvudansvariga när det kommer till träningen av muntliga framställningar. De är dock överens om 

att alla lärare oavsett ämne måste se till att eleverna får träna på att föra sin talan. Olsson Jers (2012: 

11-13) skriver att elever måste tränas på muntliga framställningar eftersom det är skolans uppgift att 

lära eleverna att bli demokratiska medborgare som både vill och vågar utrycka sina åsikter. I de äldre 

årskurserna krävs det att eleven införskaffat sig både fördjupade och bredare kommunikativa 

kompetenser och därför börjar man träna de muntliga framställningarna redan i de tidigaste 

årskurserna i skolan. Genom att lära eleverna retorik som fokuserar på både planering och reflektion 

lär de sig förbereda sina muntliga framställningar och genom det också förbättra sitt muntliga 

språkbruk (Olsson Jers, 2012: 11-13). 

2.2.1. Definition av begreppet muntliga framställningar  

Svedner (2010: 133-136) skriver att muntlig framställning i skolan kan innebära olika typer av 

framställning. Det kan vara att talaren gör en redovisning, berättar något, läser högt eller delar med 

sig av information. Som vi nämnde i inledningen definierar vi begreppet muntliga framställningar 

som förberett berättande och presentationer. Nedan redogör vi de två olika formerna.  

Fast (2001: 66-68) skriver att barn börjar berätta redan tidigt i livet och de börjar då berätta om 

vardagliga händelser. Barn lär sig fort och märker tidigt när deras lyssnare är intresserade av deras 

berättande. De kan redan i tidig ålder använda sig av både gester och intonationer i sitt berättande 

som de lärt sig utav att studera andras berättande. Gramstrup Olofgörs (2008: 13) skriver att med 

hjälp av berättelser undersöker barnen sin förmåga att förmedla sina tankar och fantasier. Fast (2001: 

82) menar att genom berättandet får barnen positiv uppmärksamhet och när de berättar för andra 

stärks deras självförtroende. Gramstrup Olofgörs (2008: 54) hävdar att om läraren tillåter mycket 

berättande och ger många tillfällen för det kan också det försiktiga barnet med tiden våga delta. Fast 

(2001: 83) anser att man kan stärka de barn som ännu inte vågar berätta inför hela klassen genom att 
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dela upp barnen parvis så att de får berätta för varandra. Vid berättandet kan man använda sig av 

saker för att illustrera berättelsen, men man ska undvika att ha för många föremål runt omkring som 

kan stjäla fokus från berättelsen och som istället kan göra berättaren överstimulerad (Gramstrup 

Olofgörs, 2008: 59).  

Palmér (2010: 79-80) menar att muntlig redovisning innebär att eleven redogör ett resultat av ett 

arbete. Detta kan göras både i grupp och individuellt. Redovisningen leder till att eleven tvingas 

reflektera över vad denne lärt sig under arbetets gång. Bratt (1992: 181) lyfter att ett problem kan 

uppstå när flera av elevernas redovisningar sker efter varandra. Han menar då att publiken kan tappa 

intresset att lyssna efter ett tag. Ett annat problem kan också vara att elever som ännu inte redovisat 

kan fokusera på att det snart är deras tur istället för att lyssna på den pågående redovisningen. 

Gramstrup Olofgörs (2008: 50) skriver att när eleven talar är koncentrationen en avgörande del, om 

andra saker lockar på elevens koncentration kan det lätt bli att de tappar motivationen till att fortsätta 

sin presentation. Det är också viktigt att lyssnarna koncentrerar sig på den som talar för att eleven 

ska känna att han eller hon är värd att lyssnas på. Om lyssnarna inte är intresserade märker talaren 

det och tappar också lusten att tala vidare (Gramstrup Olofgörs, 2008: 50). För att undvika det ger 

Bratt (1992: 181) förslag på att läraren kan ge de lyssnande eleverna uppgifter till talet eller sprida ut 

redovisningarna under en lägre tid så alla inte pressas ihop under samma lektion. Då hinner inte 

eleverna tröttna och kan lyssna intresserat. Vid muntliga framställningar tränar man därför både 

talandet och lyssnandet. 

2.2.2. Respons för att utvecklas som talare 

Något som alla eleverna i en klass har gemensamt, oavsett om de trivs med att tala inför andra eller 

om de är ängsliga, är att de vill ha en återkoppling vid utförandet av en muntlig framställning. 

Olsson Jers (2012: 68) skriver att återkopplingens syfte i klassrummet är att man får och ger respons 

för att på så sätt utvecklas och förbättras. Palmér (2010: 97-98) menar att responsen i början bör rikta 

sig på att stärka elevens självförtroende. När eleven sedan blivit lite tryggare kan man börja ta upp 

de saker som kan förbättras, den positiva kritiken är dock fortfarande en viktig del.  

Det är vanligt att responsen mest består av beröm för att vara snäll mot talaren, problemet som kan 

uppstå är att talaren inte utvecklas eftersom han eller hon inte vet vad som behöver bli bättre. 

Samtidigt får man inte vara för hård vid responsen eftersom det kan leda till att eleven känner sig 

misslyckad och inte längre tycker om att prata inför klassen (Bratt, 1992: 180). Läraren måste vara 

taktisk vid sin respons, det gäller att välja rätt saker att förmedla vid rätt tillfälle (Olsson Jers, 2012: 
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70).  Det är även viktigt att läraren motiverar de tips som han eller hon ger i sin respons, elever som 

känner en oro för att tala inför andra kan uppleva tipsen som svåra att ta till sig om responsen inte 

svarar på frågan varför (Olsson Jers, 2012: 99-100). Strömqvist (1998: 86-93) lyfter att det är viktigt 

att responsen kommer direkt efter talet för att talaren ska utvecklas. Enligt Olson Jers (2010: 69) blir 

det ofta endast slutprodukten, det vill säga framställningstillfället som får respons, läraren bör också 

ge respons på förberedelseprocessen. Det förutsätter dock att eleven får tid i klassrummet till att 

förbereda sitt tal. 

En typ av respons är när eleverna får ge varandra återkoppling det vill säga att de får utvärdera 

varandras tal. En fördel med att använda sig av kamratrespons är att det hjälper eleverna att 

analysera och fördjupa sina kunskaper om talandet. Om man använder kamratrespons är det viktigt 

att man går igenom med eleverna vad man uttalar sig om vid responsen, exempelvis vad som var 

intressant och vad talaren kan tänka på i fortsättningen (Palmér, 2010: 97-98).  

Palmér (2010: 100) lyfter fram att man kan låta talaren själv få uttala sig om hur de upplevt 

framställningen och vad denne hade kunnat göra annorlunda samt hur de upplevt publiken. Först 

därefter kan lyssnarna få ge sina synpunkter. Axelsson (2011: 57) föreslår att respons kan vara 

genom att ställa frågor till talaren efter framställningen. Då får talaren reflektera över presentationen 

och svara på frågor om hur de upplevde att framställningen gick, vad man var nöjd med och vad man 

kunde förbättrat. Man kan också ställa frågor kring vad talaren tyckte om lyssnarna och den 

responsen som han eller hon fick (Axelsson, 2011: 57).  

Olsson Jers (2012: 70) skriver att det finns några saker som kan vara problematiska vid respons, dels 

finns det inte lika mycket tid till att ge respons på muntliga framställningar som skriftliga. Eftersom 

responssituationen ofta har ett väldigt högt tempo hinner läraren endast ge en kort kommentar innan 

nästa elev ska redovisa. Ett annat problem som Axelsson (2011: 56) nämner är att många fått höra att 

de exempelvis rodnar eller skakar vilket gör att nervositeten ökar inför nästa framförande och det 

därför känns ännu värre. Olsson Jers (2012: 70) skriver att responssituationen därför kan bli känslig 

eftersom någon annan ska kommentera det man har framfört med sitt språk, sin kropp, sina tankar 

och handlingar. Strömquist (1998: 86-93) menar att det därför är viktigt att den konstruktiva kritiken 

låter så positiv som möjligt för att talaren ska vilja ta det till sig. Axelsson (2011: 17) skriver att 

många elever har en rädsla för att bli bedömda och de kan därför vara väldigt nervösa vid muntliga 

framställningar.  
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2.2.3. Förslag på övningar för att utvecklas till en god talare 

Wedin (2011: 39-40) skriver att det är viktigt att se de tidiga åldrarna i skolan som en förberedelse 

för framtiden. Därför behöver eleverna få möjligheter till att utveckla de kunskaper och färdigheter 

som de förväntas nå i högre åldrar redan i de tidiga stadierna. Boyce, Alber-Morgan & Riley (2007: 

142) samt Strömquist (1998: 45) skriver att övning ger färdighet och om eleverna ges möjlighet till 

att träna på muntliga framställningar i de tidiga stadierna i skolan är det mer troligt att de kommer 

vara bekväma och inneha de färdigheter som krävs när de kommer högre upp i utbildningsstadierna 

och i vuxenlivet. De lyfter också upp att många elever kan ha nytta av kunskaperna redan nu 

eftersom många barn har fritidsintressen där det kan vara användbart att tala inför andra som i till 

exempel idrott och teater.  

”Talets gåva har alla fått. Vi tränas eller utvecklar vår förmåga att använda den 

på olika sätt.”   

 (Gutler-Lindström, 2007:58) 

Det finns flera olika övningar som tas upp i litteraturen som riktar sig till att bli en bättre talare. I 

detta avsnitt så kommer vi beskriva några av litteraturens förslag på talövningar som vi anser passar 

årskurs 1-3.  

Boyce, Albert-Morgan & Riley (2007: 143-144) tar upp exempel på hur man kan lägga upp träning 

med muntliga framställningar under ett helt läsår. De har då fokuserat på fourth grade vilket 

motsvarar elever i åldrarna cirka nio till tio år. De menar att det första läraren ska träna eleverna i är 

att de måste hjälpa varandra genom att uppmuntra, ta hand om och respektera varandra. Därför bör 

läraren tillsammans med eleverna komma överrens om hur de kan skapa ett klimat där de visar 

hänsyn till varandra. De kan till exempel hjälpas åt att diskutera fram regler för klassrummet som 

läraren sedan monterar upp på en synlig plats som läraren sedan under resten av skolåret kan 

påminna eleverna om. Nästa steg bör vara att träna eleverna på att stötta varandra när de umgås. Ett 

bra sätt är då att få klassen att agera som ett lag för att skapa en gemenskap. Då är sammarbetslekar 

en bra start, de är både roliga och lätta för att göra eleverna mer bekväma i gruppen. Boyce, Albert-

Morgan & Riley (2007: 143) lyfter exempel på lekar som tränar elevernas samarbetsförmågor, en av 

dessa är födelsedagslinjen, då ska eleverna placera sig på en rad ut efter den ordning på året de fyller 

år, eleverna blir då tvungna att prata och hjälpas åt för att lösa uppgiften. Andra lekar är till exempel 

namnleken ”Vem-gillar-vad?”. Eleverna sitter då i ring och den elev som börjar säger då sitt namn 

och vad han eller hon tycker om. Den efter börjar då med att upprepa den tidigares namn och vad 
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den tyckte om samt säger sitt namn och ett intresse. Leken fortsätter ringen runt och alla ska försöka 

upprepa det som tidigare sagt. Vid denna lek är det viktigt att eleverna i gruppen är trygga med 

varandra och att läraren innan lekens start går igenom att det är en svår lek och att det därför inte är 

farligt att be om hjälp att minnas. Leken hjälper inte bara eleverna att lära känna varandra bättre och 

dela med som om saker framför varandra, den tränar också eleverna i att lyssna på varandra.  

Strömquist (1992: 39) skriver även hon att ett första steg kan vara att börja med att leka in talet i 

klassrummet. Lekar har oftast inget bäst före datum och därför fungerar många äldre lekar bra även 

idag. En lek som fungerar bra trots sin ålder är ”hemliga listan”. Denna lek går ut på att eleven får ett 

ord på en lapp och ska sedan berätta om något de tänker på när de får ordet. Lappar går att använda 

till mycket.  Läraren kan också trycka ut lappar med bilder på olika människor, kända eller okända. 

Eleverna får sedan dra en lapp och ska då försöka gestalta personen och berätta vad den heter, vilken 

favoritfärg den har, familj, boende och jobb och så vidare. En annan övning kan vara att eleverna får 

intervjua varandra i par och sedan presentera kompisen inför resten av klassen (Strömquist, 1992: 

39, 1998: 53-74). Svedner (2010: 136-137) skriver att en annan enkel övning och som passar yngre 

elever är att placera dem i en ring. Antingen har de tagit med egna saker hemifrån eller så har läraren 

med sig en sak. De håller föremålet bakom ryggen och ska utan att titta på det försöka beskriva för 

resten av klassen vad det är de håller i. De kan försöka beskriva material, storlek eller vad man 

använder den till.   

Högläsning är en viktig del av träningen att tala inför klassen. Först kan eleverna läsa i par för att 

sedan läsa i lite större grupper för att till sist läsa inför hela klassen (Strömquist, 1992: 45). Svedner 

(2010: 130) menar att eleven genom högläsning ges möjligheten att träna pauser, betoningar och 

uttal. Axelsson (2011: 67) skriver att en övning kan vara att läsa en saga högt. Eleven ska då få god 

tid på sig att läsa igenom sagan både högt och tyst för sig själv. Fördelen med att läsa en saga kan 

vara att eleven då inte har något ansvar för själva innehållet eftersom det är någon annan som skrivit 

sagan samt att eleven då inte förväntas kunna hela sagan utantill.  

Muntligt berättande är en gammal tradition och i lägre åldrar kan berättandet innebära att berätta om 

sin helg (Svedner, 2010: 133-134). Berättandet är viktigt för barns språkutveckling eftersom man då 

använder ett specifikt språk samt att de lär sig planera och förstå en text. En annan övning kan därför 

vara att eleverna ska berätta för resten av klassen om ett intresse de har (Axelsson, 2011: 68). 

Berättelsen är den enklaste typen av genre och att det därför kan vara bra att starta med när man ska 

träna på framställningar inför klassen.  Förhoppningsvis går det lätt för de flesta elever eftersom de 

själva väljer ämne och då kan välja något som de känner sig engagerade i och kan ses som experter 
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på området. Denna övning kan med fördel innehålla rekvisita eftersom eleven kan prata utifrån 

denna och ha som stöd samtidigt som de andra eleverna tycker att det blir roligare att lyssna 

(Strömquist, 1992: 46-47).  

För att vi ska lära oss språk så krävs det social kontakt, med andra ord vi måste befinna oss i sociala 

sammanhang för att utveckla språket (Wedin, 2011: 29). En övning kan därför vara att granska andra 

talare. Genom analysen lär de sig och fördjupar sina kunskaper om talandet. Det är viktigt att lära 

eleverna hur ett bra tal ska gå till och det kan då vara bra att granska andra talare och analysera vad 

denne gjorde bra eller mindre bra (Palmér, 2010: 96).  

Den sista övningen vi valt ut riktar sig mot elever som kommit så långt att de ska tala inför klassen 

med endast stödord. Pleijel-Teiling (1971: 56) skriver att ett sätt att träna på stödord kan vara att läsa 

en saga tillsammans i klassen. Därefter skriver klassen tillsammans upp stolpar med det som klassen 

ansåg viktigt för att sedan kunna återberätta sagan. Sedan testar klassen att återberätta tillsammans. 

Därefter får eleverna göra egna stödord till sagan och berätta för en kompis. Sista steget är att 

eleverna väljer en egen saga och gör egna stolpar för att sedan återberätta sagan för en kompis.  

 

2.3. Talängslan  

Talängslan har funnits länge och redan i texter från antiken har man beskrivit människors blyghet 

och nervositet för att tala inför andra människor (Axelsson, 2011: 13). Talängslan är något som är 

vanligt förekommande och är därför något som bör anses vara ett normalt beteende (Skiöld, 1992: 

85, McCroskey & Richmond, 1991: 1-2). Olsson Jers (2012: 97-98) nämner kommunikationsängslan 

som ett övergripande begrepp som beskriver en persons ängslan inför att kommunicera med andra 

människor. Begreppet täcker flera typer av rädslor med kommunikation med andra människor och 

däribland talängslan och exponeringsängslan. Dessa två följs ofta åt och skiljs sällan som enskilda 

begrepp. Det som skiljer dem åt är att talängslan visar sig i synliga symptom genom att känslor 

påverkar en talarens kontroll i den muntliga situationen. Exponeringsängslan handlar om ett obehag 

som en talare känner i samband med en muntlig framställning då de upplever att de som lyssnar 

värderar ens kropp och tal. Exponeringsängslan brukar inte ge uttryck i synliga symptom men det 

kan leda till exempelvis illamående och hjärtklappning och även om de är lättare att dölja så kan 

personen ha lika svårt att hantera dem. När tal- och exponeringsängslan är som mest extrem kan det 

leda till både ett fysiskt och ett socialt handikapp (Olsson Jers, 2012: 97-98). 
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Backlund (1991: 148) och Skiöld (1992: 70) beskriver hur talängslan kan yttra sig på olika sätt, man 

kan börja stamma, svettas, bli dålig i magen, få hjärtklappning eller skakningar. Davidsson (2012: 

18) menar att det dessutom kan synas i ögonen då blicken fladdrar. Skiöld (1992: 70-74) skriver att 

det även kan uppstå psykiska symptom som kan upplevas så starkt att det kan leda till ångest. Enligt 

Axelsson (2011: 16-17) syns dock inte symptomen på alla och därför tror många att de är ensamma 

om att bli nervösa när de talar inför andra människor.   

McCroskey och Richmond (1991: 1-2) menar att elever kan drabbas av en rädsla för att tala inför 

andra i skolan och de nämner exempel på situationer när eleverna tvingas möta sin rädsla. Det kan 

exempelvis vara när eleverna ska läsa högt eller när de visar ett föremål och berättar om det. Det kan 

också vara att läsa upp en nyhet eller när eleven ska delta i en klassrumsdiskussion. Garme (2006: 

124-126) skriver att många elever med talängslan bär med sig känslan av obehag i högre åldrar då de 

inte får någon hjälp att hantera den. Bratt (1992: 182-185) menar att elever i de tidiga skolåren oftast 

har en mer positiv inställning till att tala inför klassen. Garme (2006: 124-126) tror att det kan bero 

på att det i högre åldrar ställs högre krav och att det förväntas mer av eleven vid muntliga 

framställningar. Det kan leda till att eleven tycker att det inte längre känns naturligt att prata inför 

klassen. På det viset kan en elev som pratade mycket i de lägre åldrarna bli tystare ju högre upp i 

utbildningsnivån eleven kommer. Johannesson (1992: 32) skriver att det därför är viktigt att lärare 

förklarar för eleverna om vad talängslan är, att det finns och att det är naturligt. Därefter ska de ge 

eleverna verktyg för att kunna hantera sin oro för att underlätta de muntliga situationerna.   

2.3.1. Hantering och förebyggande arbete mot talängslan            

Det hjälper inte att undvika situationer med muntliga framställningar. Istället bör eleverna ges 

möjlighet att träna. Då många yrken kräver att man kan tala inför andra människor är det viktigt att 

lära sig det. Många med talängslan kan därför undvika att utbilda sig inom ett yrke. Med träning kan 

talängslan försvinna eller förminskas så den inte längre hindrar talaren lika mycket (Axelsson, 2011: 

18-19, 25-27). Dock menar McCroskey och Richmond (1991: 45-48) att läraren måste urskilja 

elevernas ängslan och hur allvarlig den är. De hävdar också att elever kan vara tysta på olika sätt. En 

del elever har en större rädsla för att kommunicera då de ofta lider av dålig självkänsla. Dessa elever 

gynnas inte av att tvingas tala inför andra eftersom det istället ger motsatt effekt och deras rädsla 

förstärks. Läraren måste respektera elevernas oro och skapa en miljö som tillåter och uppmuntrar att 

eleverna talar.  Skiöld (1992: 74) lyfter även vikten av att läraren måste uppmärksamma och tolka de 

signaler som elever, med en rädsla för att tala inför andra, sänder för att därefter kunna hjälpa dem.  
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Palmér (2010: 95) tar upp flera exempel på saker som läraren kan göra för att förebygga och 

bearbeta talängslan. För att öva eleverna vid att hamna i det fokus som en presentation kan innebära 

kan man leka lekar då eleverna får vänja sig vid att de andra eleverna tittar på dem. Läraren bör även 

tala öppet med eleverna om nervositet. Ett annat alternativ för att underlätta för eleven kan vara att 

läraren finns som ett stöd under själva redovisningen. Eleven ska också få möjlighet till att öva sin 

presentation framför läraren eller en klasskamrat innan de framför den inför resten av klassen. 

Läraren uppmanas även att ge positiv respons efter presentationen för att uppmuntra de elever som 

gjort sina presentationer och visa att de gör framgångar. Slutligen menar Palmér (2010: 95) att 

klassrummet bör vara en trygg miljö där alla elever får möjlighet att tala redan i tidig ålder. Läraren 

bör då lägga fokus på att eleverna faktiskt talar och inte på vad de säger.  

Som elev kan man börja med att ta små steg i taget, det första kan vara att räcka upp handen under 

en lektion. Förberedelse och träning är viktiga medel för att bearbeta talängslan då det brukar hjälpa 

för att minskar nervositeten. Vid framförandet av den muntliga framställningen kan ett manus hjälpa. 

Genom att använda ett manus behöver talaren inte ha lika mycket ögonkontakt med sin publik 

(Axelsson, 2011: 13-22,27).  McCroskey och Richmond (1991: 48) skriver att mindre grupper är att 

föredra eftersom de är mindre hotfulla och lättare att tala i. Axelsson (2011: 44) menar att med hjälp 

av avslappning kan talaren fokusera på det som är viktigt och därmed fokusera på sitt kommande tal. 

Backlund (1991:129) menar att om kroppen är spänd blir även rösten det och därför kan avslappning 

med fördel användas inför muntliga framställningar. 

2.3.2. Trygghet i klassrummet 

Eftersom många elever upplever det som obekvämt att tala inför en grupp är det även viktigt att 

skolan låter eleverna få träna på muntliga framställningar. För att skapa bra förutsättningar för 

eleverna att träna måste klassrummet vara en trygg miljö för alla elever. Allt eftersom eleverna 

tränar kommer de förhoppningsvis att känna sig tryggare vad det gäller muntliga framställningar 

(Strömqvist, 1998: 14-16). Olsson Jers (2012: 100-101) menar att det är viktigt att eleverna känner 

att klassrumsklimatet är tillåtande eftersom trivsel är en bra förutsättning för att underlätta vid 

muntliga framställningar. Många elever upplever en oro i början av skolåret i en ny klass när de ska 

tala inför klassen men om klassrumskulturen är tillåtande brukar elevernas oro släppa efter ungefär 

halva läsåret då de känner sig tryggare i gruppen och att deras motivation till att prestera har 

övervunnit deras rädsla.  
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Boyce, Albert-Morgan & Riley (2007: 143) skriver att om klimatet i klassrummet är tryggt kan 

elever vara mer benägna att våga ta risker för att lära eftersom de vet att de möts av uppmuntran och 

inte blir hånade och nertryckta. Strömquist (1992:39, 1998: 14) menar att all talträning måste ske i 

ett lugnt och tryggt klimat och hon skriver att trygghet, vana och progression är nyckelord i 

talträningen.  

I denna litteraturgenomgång har vi redogjort relevanta begrepp samt vad som redan finns skrivet om 

muntliga framställningar i skolan och om talängslan. Vi kommer återkomma till litteraturen i 

resultatet.  

 

3. Metod 

I vår metod redovisar vi vårt tillvägagångssätt vid utförandet av studien. Vi kommer först att gå 

igenom och motivera vilka forskningsmetoder som vi valt att använda under studien. Därefter 

beskrivs urvalsprocessen och genomförandet av studien. Sedan går vi vidare och presenterar de 

etiska aspekter som vi tagit hänsyn till vid genomförandet av studien samt studiens validitet och 

reliabilitet. Slutligen redogör vi för hur vi bearbetade de resultat som studien fått fram. 

3.1. Val av ansats och metod 

I denna studie vill vi ta reda på hur lärarna arbetar med muntliga framställningar och de stöttar elever 

med talängslan. Som forskningsmetod har vi därför valt att arbeta med en kvalitativ metod eftersom 

vi är intresserade av att få fördjupade kunskaper och förståelse för lärarnas arbete. Dalen (2008: 11) 

menar att: 

 ”Ett överordnat mål för kvalitativ forskning är att nå insikt om fenomen som rör 

personer och situationer i dessa personers sociala verklighet”. 

   (Dalen, 2008: 11) 

Bryman (2002: 249-250) menar att en kvalitativ metod fokuserar mer på de ”ord” som samlas in än 

de siffror som en kvantitativ forskning istället fokuserar på att få fram. En kvalitativ forskning 

använder en induktiv syn på teorin och praktikens förhållande till varandra. Det innebär att man kan 
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dra slutsatser med hjälp av att använda både praktisk och teoretisk information som man samlat in 

(Bryman, 2002: 249-250).  

Vi använde kvalitativa intervjuer som metod för att samla in resultatet till studien, vilket anses vara 

den mest användbara metoden vid kvalitativ forskning, forskaren söker då fylliga och detaljerade 

svar (Bryman, 2002: 299- 300). Vid utförandet av en kvalitativ intervju kan man välja mellan ett par 

olika typer av intervjutekniker beroende på vilket upplägg intervjun ska följa. Den typ som tilltalade 

oss mest var den semi-strukturerade intervjun. Det vi föredrog med den var att Bryman (2002: 300) 

beskriver den som flexibel och lämnar utrymme att anpassas utifrån informantens svar och fokusera 

på det som informanten tycker är viktigt (Bryman, 2002: 300). Vi upplevde också att den semi-

strukturerade var en mer naturlig intervjuform eftersom vi anser att det liknar mer ett informellt 

samtal än till exempel den strukturerade som tillhör kvantitativ forskning. Bryman (2002: 301) 

skriver att i en semi-strukturerad intervju följer forskaren en slags förberedd intervjuguide med 

frågor men under intervjuns gång kan forskaren anpassa intervjuguiden utefter respondentens svar. 

Frågorna behöver inte följa samma ordning som intervjuguiden och forskaren kan ställa följdfrågor 

som uppstår efter informantens svar. 

3.2. Urval och genomförande  

Vi intervjuade sex lärare som arbetar med elever i årskurs 3 eftersom elever i denna årskurs, enligt 

läroplanen, förväntas kunna muntligt berättande och kunna utföra presentationer. Dessutom testas de 

i att muntligt kommunicera med varandra i de nationella proven i svenska i årskurs 3. I den litteratur 

vi läst har vi också förstått att det är viktigt att börja arbeta med muntliga framställningar redan i de 

tidiga åren och därför valde vi att intervjua lärare för denna årskurs. Vi valde att forska utifrån ett 

lärarperspektiv då vi vill få en inblick i deras arbete med muntliga framställningar. 

Det första steget i vår studie var att börja kontakta lärare som var villiga att ställa upp för intervju 

eftersom vi ville ha lång framförhållning när vi kontaktade dem. Två av lärarna bokades in för 

intervju under en tidigare praktik. För att få tag på resterande fyra lärare formulerades ett e-

postmeddelande (bilaga 2) som vi skickade ut till lärare, skolor, rektorer och fältmentorer. När vi 

kommit i kontakt med lärare som var villiga att ställa upp formulerades mailet om något och 

anpassades efter mottagaren. I e-postmeddelandet hade vi skrivit ut tre dagar som vi planerat att 

genomföra intervjuerna och lärarna fick möjlighet att välja vilken av dagarna och tid. Vi valde att 

fokusera på två mellanstora, närliggande städer i mellersta Sverige som vi började skicka 

förfrågningar till. Det har varit svårt att få kontakt med lärare som var villiga att ställa upp för 
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intervjuer då de nationella proven som eleverna i årskurs 3 skriver under vårterminen sammanföll 

med den tidpunkt då vi utförde intervjuerna. Efter flera nekande svar var vi därför tvungna att utöka 

vårt område till en annan närliggande stad att skicka ut förfrågningar i.  

Urvalet har varit ett bekvämlighetsurval. Det innebär enligt Bryman (2002: 114) att forskaren får 

använda sig av de informanter som funnits tillgängliga för att ställa upp på en intervjuer. För oss har 

det inneburit att vi har fått anpassa oss efter de lärare som varit villiga att ställa upp i närliggande 

städer. Vi har tyckt att det varit viktigt att lärarna arbetat på olika skolor för att ge oss en större 

bredd.  

Vid planeringen hade vi lagt upp arbetet så intervjuerna utfördes först efter att vi haft en viss tid att 

sätta oss in i ämnet med hjälp av litteratur och tidigare forskning. När vi kände oss tillräckligt insatta 

i litteraturen formulerade vi vår intervjuguide (bilaga 1). Intervjuguiden formulerade vi tydligt med 

frågor som berörde alla aspekter av muntlig framställning som vi upplevde viktiga. Dalen (2008: 84-

86) menar att de flesta semi-strukturerade intervjuguider innehåller centrala teman och frågor som är 

kopplade till forskningens frågeställningar. Vi valde att använda oss av fyra rubriker som delade upp 

intervjuguiden i fyra olika temaområden. Vi ansåg att det underlättade för oss dels för att vi fick en 

tydligare struktur men även för att lättare kunna planera tidsåtgången under intervjun. Frågorna 

under varje tema besvarar det vi vill få fram ur vårt syfte. Vid formuleringen av frågor har vi försökt 

ställa öppna frågor som ger informanten utrymme för fylliga svar. Vi har också tänkt på att inte ställa 

för specifika frågor, ledande frågor eller ”ja-och-nej”-frågor. Bryman (2002: 305) tar upp att ledande 

frågor eller alltför specifika frågor kan begränsa informantens svar. Det är också viktigt att frågorna 

är formulerade på ett begripligt språk och att intervjufrågorna följer en tematisk ordning (Bryman, 

2002: 305). Vi upplevde då att vi visste mer om ämnet och kunde formulera frågor som var relevanta 

för att besvara vårt syfte. Bryman tar upp exempel på krav vid utförandet av intervjuer, ett av dessa 

är att man som forskare bör vara insatt och känna till intervjuns fokus i detalj (Bryman, 2002: 306).  

Vi delade upp intervjuerna och utförde tre var, dessa genomfördes genom att vi åkte ut till skolorna 

och mötte upp lärarna under de tider som passade dem bäst. Alla intervjuer skedde på lugna och 

ostörda platser och tog mellan 20-60 minuter beroende på informanternas svar. Dalen (2008: 42-43) 

skriver att det är viktigt att man som forskare beräknar tiden med god marginal så att forskaren även 

efter intervjun kan ge av din tid och avsluta samtalet på ett bra sätt. Vi hade beräknat att intervjuerna 

skulle ta 30-45 minuter men för att försäkra oss om att ha tillräckligt med tid valde vi att inte boka 

intervjuerna för tätt.  
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Vi valde att spela in intervjuerna med hjälp av bandspelare för att sedan kunna gå tillbaka och lyssna 

på nytt. En av lärarna nekade inspelning och då fick forskaren skriva minnesanteckningar som 

senare blev utvecklade svar. Eftersom läraren inte kan citeras ordagrant har vi valt att inte använda 

oss av citat från henne.   

3.3. Etiska aspekter samt reliabilitet och validitet 

Bryman (2002: 440) lyfter fram de etiska aspekter som man som forskare måste följa vid utförandet 

av en kvalitativ forskning. Dessa har vi följt både redan när vi kontaktat lärarna och vid utförande av 

intervjun. Dessa består av fyra krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 

och nyttjandekravet (Bryman, 2002: 440). Informationskravet uppfyllde vi då vi informerat 

informanterna om vår studie och studies syfte.  Det har varit frivilligt att ställa upp på intervjuerna 

och vi har vid inspelning med bandspelaren frågat om deltagarna var villiga att spelas in. Detta 

innebär att studien också uppfyller samtyckeskravet. Vi informerade informanterna om att 

uppgifterna om dem kommer att anonymiseras och behandlas konfidentiellt. Under bearbetandet av 

arbetet gav vi även lärarna andra namn, för att kunna diskutera dem på ett tydligt sätt. Med det i 

åtanke har vi även tagit hänsyn till konfidentialitetskravet. Slutligen tog vi hänsyn till 

nyttjandekravet då vi informerade deltagarna om att de resultat som vi fick fram endast skulle 

användas till vårt examensarbete och att endast vi lyssnar på de inspelningar som gjorts under 

intervjuerna. Vi informerade även om att studien skulle finnas tillgängligt att läsa efter att det 

publicerats. 

Det är ofta svårt att avgöra om en kvalitativ forskning upprätthåller en hög reliabilitet då det handlar 

om att forskningsresultaten ska vara pålitliga för att forskningen ska kunna upprepas och få fram 

samma resultat. För att upprepa en kvalitativ forskning måste man därför sätta sig in i samma sociala 

situationer som den föregående forskningen (Bryman, 2002: 257). Då vi noggrant har beskrivit dels 

vårt urval och vårt tillvägagångssätt ger vi möjlighet för andra att göra liknande forskningar för att se 

om de kommer fram till liknande resultat. Merriam (1994: 183) skriver att för att en oberoende 

bedömare ska kunna godkänna det resultat som forskningen producerat bör rapporten vara så pass 

noggrant beskriven att andra forskare kan använda den som en manual för att upprepa forskningen 

(Merriam, 1994: 183).  

Det som också stärker vår reliabilitet är att vi vänt oss till flera olika lärare i olika skolor i olika 

städer som därmed ger oss en stor bredd på lärare och som därför inte heller bör påverkas av 

varandra. Då vi är två som utför forskningen och som hela tiden har diskuterat de resultat och 
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slutsatser som kommit fram stärks också vår interna reliabilitet. Bryman (2002: 257) menar att om 

flera medlemmar bearbetar och kommer överrens om sina tolkningar av resultatet leder det till en 

intern reliabilitet.   

Validitet handlar om huruvida studien mäter det som forskaren vill få fram i sitt syfte (Bryman, 

2002: 88). Vi anser att vi har varit noga vid utförandet av vår intervjuguide genom att varje gång vi 

formulerat en fråga diskuterat om frågan är relevant för forskningens syftet. På det viset har vi 

lyckats gallra ut frågor som inte är intressanta för vår studie. Validiteten brukar också beskrivas som 

tillförlitlighet. Bryman (2002: 257) beskriver hur resultaten kan anses tillförlitliga. Forskaren ska då 

följa de regler som finns för forskning och beskriver för de personer som är delaktiga i studien var de 

kan få tag på redovisningen av resultaten för att själva läsa så att det stämmer överens med 

verkligheten. Merriam (1994: 177) stärker också innebörden av validitet då hon förklarar att det 

handlar om att en inre validitet innebär att resultaten måste stämma överrens med verkligheten. För 

att styrka tillförlitligheten har vi därför erbjudit informanterna att ta del av forskningen när den är 

publicerad.  

3.4. Bearbetning och analys av resultat 

Vi började med att transkribera intervjuerna. Den som var ansvarig för intervjun var även den som 

utförde transkriberingen. Dalen (2008: 65-66) skriver att det är viktigt att noga jämföra 

transkriberingarna och inspelningen för att se så allt verkligen stämmer överens och för att sedan 

kunna arbeta enbart utifrån transkriberingen. När vi transkriberade så valde vi därför att arbeta 

mycket noggrant med transkriberingarna framförallt för att andra som inte deltagit vid intervjun ska 

förstå. Dock så har mycket talspråk använts och eftersom informanterna använder sig av gester och 

intonationer, som inte går att få med i transkriberingarna, så har vi varit tvungna att fråga varandra 

vad informanten kan ha menat.  

För att sätta oss in i varandras intervjuer så tog vi en dag när vi enbart diskuterade vad informanterna 

sagt och om vi kunde hitta några tydliga likheter eller skillnader. När vi gått igenom intervjuerna så 

fick vi fram två större huvudteman, arbetet med muntligheten i skolan och talängslan. Under dessa 

skapade vi sedan några underteman. Därefter gick vi igenom en intervju åt gången och sorterade in 

svaren i dessa teman. På så sätt fick vi en tydlig struktur och fick fram det som var viktigt från varje 

intervju. Detta kallar Dalen (2008: 84-86) för tematisering då vi sorterar in alla svar vi fått in under 

olika teman.  
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Dalen (2008: 105-108) skriver att informanternas uttalanden i en intervjustudie utgör den faktiska 

empirin och att informanternas uttalanden är väldigt värdefulla för resultatet. Hon menar också att 

det finns tre olika typer av citat. Citat som fångar upp det väsentliga, citat som kan tjäna som 

exempel för många och citat som förekommer sällan. Eftersom vi har valt att sortera vårt resultat 

utifrån den tematiska metoden skriver Dalen (2008: 108) att man bör försöka att finna citat som 

belyser varje tema. Vi har valt att inleda varje tema med ett citat som fångar upp det väsentliga och 

det som är exempel för flera informanters svar. När vi valt ut citaten har vi valt att formulera om dem 

så att talspråk och ofullständiga meningar inte ska finnas med. 

3.5. Metoddiskussion  

Genom vårt val av metod, det vill säga kvalitativa intervjuer, har lärarna gett oss fylliga svar för att 

vi ska få en inblick i hur deras arbete med muntliga framställningar ser ut. Var något oklart kunde vi 

lätt ställa en följdfråga för att få svaret förtydligat. Hade vi haft mer tid hade vi dock valt att även 

utföra observationer för att komplettera intervjuerna och för att på så sätt även få se hur 

informanterna arbetar i praktiken. Med observationerna hade vi även kunnat styrka informanternas 

svar. 

Intervjuguiden kändes ibland svår att följa eftersom informanterna svarade på flera frågor på samma 

gång. Därför kunde vi ibland känna att lärarna var tvungna att upprepa sina svar. Vid dessa tillfällen 

funderade vi på om en ostrukturerad intervju hade kunnat vara ett alternativ som metod då den 

anpassas efter samtalet med informanten. Dock menar Merriam (1994: 88) att en ostrukturerad 

intervju används när forskare inte är tillräckligt insatt i ämnet för att formulera relevanta frågor. Vi 

ansåg att vi var insatta i ämnet då vi tillbringat mycket tid till att läsa tidigare forskning och kunde 

därför utforma frågor som skulle svara på vårt syfte.  

Vi hade svårigheter att få tag på informanter som kunde ställa upp för intervjuer och det var först en 

knapp vecka innan intervjuerna skulle utföras som vi hade sju intervjuer inbokade. Hade det funnits 

fler informanter tillgängliga och vi haft mer tid så skulle vi gärna intervjuat fler lärare eftersom det 

hade kunnat ge oss ett bredare resultat. Under tillfällena stötte vi även på en del svårigheter, en av 

lärarna var tvungen att ställa in intervjun på grund av sjukdom. När vi började kontakta informanter 

utgick vi från att vi ville ha sex stycken intervjuer och därmed upplevde vi att det bortfall som blev, 

inte skadade vår studie. I efterhand har vi funderat på om en enkät hade varit lämpligare eftersom vi 

då inte hade behövt träffa informanterna och de hade kunnat svara när de haft tid. Dock anser vi att 

en sådan metod inte skulle samla in så beskrivande svar som vi var ute efter.   
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Fem av sex lärare godkände att de spelades in vilket gjorde att vi kunde utföra transkriberingen lätt. 

Med hjälp av inspelningarna kunde vi spola tillbaka och lyssna på saker som var oklart igen. En 

informant ville inte spelas in vilket gjorde att forskaren blev tvungen att föra stödanteckningar under 

intervjun. Enligt Bryman (2002: 310) så kan det innebära att forskaren inte kan lägga all sin 

uppmärksamhet på att följa upp informantens svar då en del av koncentration läggs på att föra 

anteckningar, vilket även forskaren upplevde. Eftersom forskaren hade en annan intervju inbokad 

efteråt tog det ett tag innan intervjuanteckningarna utvecklades. Det gjorde att den intervjuns svar 

inte blivit lika utförliga som de andra intervjuerna och därför har vi medvetet valt att inte citera 

denna informant.  

 

4. Resultat 

I detta kapitel kommer vi redovisa vad som framkommit under våra sex intervjuer. Lärarna Ewa, 

Mia, Siv, Stina, Gunilla och Mona arbetar alla i årskurs 3 och har flera års erfarenhet av att arbeta 

som lärare. Under delen som kallas muntliga framställningar i skolan kommer vi att redovisa vad 

lärarna anser är syftet med muntliga framställningar och hur de arbetar rent praktiskt. Vi kommer 

också redovisa vilka krav lärarna har på sina elever och hur den gode talaren kan utmärka sig. 

Därefter redovisar vi lärarnas syn på talängslan och de förslag de har för att arbeta förebyggande mot 

det. Trygghet har framkommit som en viktig förutsättning för både muntliga framställningar och 

framförallt vid hantering av talängslan. Därför har vi valt att redovisa de svar som berör trygghet 

under rubriken talängslan. I slutet av varje del kommer vi analysera resultatet med relevant litteratur.  

4.1. Muntliga framställningar i skolan 

Alla lärarna anser att det är viktigt att träna på muntliga framställningar i skolan och de flesta tycker 

att de lägger ner mycket tid på att låta eleverna tala inför klassen. Två av lärarna anser dock att de 

kan lägga ner mer tid på det än de gör idag. Ewa tycker att LGR11 fokuserar mest på läsning, 

skrivning och matematik och att det borde ges mer utrymme för att låta eleverna träna på muntliga 

framställningar redan i de tidiga åldrarna. Hon menar att det kommer bli mer krav på eleverna i 

högre åldrar och att de då bland annat ska kunna argumentera för sig. Alla lärarna har på ett eller 

annat sätt arbetat med muntliga framställningar sedan de fick sina nuvarande klasser och de anser att 

deras klasser har kommit en bra bit på vägen till att bli trygga och bra talare.  
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Vi ställde frågan vad lärarna anser är syftet med muntliga framställningar och majoriteten av lärarna 

tycker att syftet är att eleverna ska våga stå inför andra och prata.  

”Syftet är att våga prata inför andra och att kunna argumentera för sin sak. Att 

kunna stå upp och tycka och tänka högt, läsa och diskutera”  

 Mona 

De ska våga uttrycka tankar, känslor, läsa högt, diskutera och argumentera för sina åsikter. Siv 

berättar dessutom att hon tror att eleverna lär sig bättre när de ska ha en framställning eftersom de 

tvingas reflektera över vad som är viktigt när de ska förmedla det vidare till klassen. Två av lärarna 

menar också att det är ett sätt att utveckla självförtroendet på och att är ett sätt för eleven att få 

bekräftelse. Bekräftelsen får de från både lärare och elever då de får klassens uppmärksamhet när de 

gör sin framställning. Ett annat syfte med träningen som några av lärarna nämner är att eleverna 

måste vänjas vid och avdramatiseras från muntliga framställningar. Lärarna säger att det är viktigt att 

kunna tala inför andra och kraven blir större när eleverna blir äldre och att det är en kunskap även 

krävs senare i yrkeslivet. Mia fyller i att det står i LGR11 att det är en förmåga som ska utvecklas i 

alla ämnen. Siv berättar att hon arbetar med muntliga framställningar i både svenska, matematik och 

engelska. Framställningarna kan då se olika ut och i svenska kan det innebära att eleverna får läsa 

upp egenskapade berättelser. I matematiken kan de få berätta hur de har löst ett tal och i engelskan 

får de träna in en text parvis som de sedan läser upp inför resten av klassen. 

 

Diskuterande kommentarer 

Olsson Jers (2012: 11-13) skriver att det är skolans uppgift att fostra medborgare som vill och kan 

framföra sina tankar och åsikter. Lärarna ansåg även de att det är viktigt att eleverna får träna på 

muntliga framställningar eftersom det kan vara ett sätt att uttrycka känslor och tankar. Lärarna 

menade även att kraven kommer bli högre och att talet kommer att behövas i elevernas framtida 

yrkesliv något som stärks av Gutler-Lindström (2007: 138) som menar att alla någon gång kommer 

vara tvungna att hålla tal och att det därför är viktigt att träna. Precis som lärarna anser Wedin (2011: 

39-40) att det är viktigt att börja tidigt då hon anser att det stöttar eleverna i deras fortsatta skolgång 

och yrkesliv.  

Öjdahl (1970: 36) och Svedner (2010: 124-125) skriver att det är viktigt att alla lärare oavsett vilka 

ämnen de undervisar i måste låta eleverna träna på muntliga framställningar. Som vi har tolkat de 
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lärare som vi intervjuat har de ett helhetsansvar för majoriteten av ämnena och att de låter sina elever 

träna på muntliga framställningar i flera olika ämnen.   

Bratt (1992: 181) skriver att ett problem med muntliga framställningar är att eleverna kan tröttna när 

de tvingas lyssna på flera framställningar efter varandra. En av lärarna menade även hon detta och 

var därför väldigt noggrann med att dela upp så att det bara var några elever vid varje tillfälle. Hon 

berättade att när eleverna ska berätta eller redovisa om något sprider hon ut framställningarna för att 

ingen av åhörarna ska tröttna. Granstrup Olofgörs (2008: 50) nämner också att koncentrationen är 

avgörande för om talaren ska vilja fortsätta prata. Av erfarenhet vet vi att elever i de tidiga 

årskurserna sällan har tålamod till att lyssna under en längre stund och därför anser vi att lärarens 

strategi med att ta eleverna i omgångar är bra.  

4.1.1. Olika typer av typer av muntliga framställningar  

Under intervjuerna har det framkommit att lärarna arbetar med muntliga framställningar på flera 

olika sätt, vid olika situationer och tillfällen.  

”Muntlig framställning är när eleverna redovisar nya kunskaper eller om de 

förklarar en lek eller företeelse. Det kan också vara att berätta någonting, en 

upplevelse eller om en sak.”  

 Gunilla 

Majoriteten av lärarna nämnde olika typer av redovisningar som en form av muntlig framställning 

som de använde sig av. Redovisningarna användes främst som en avslutning på ett arbetsområde. 

Ewa ger oss två exempel på muntliga framställningar där eleverna får redovisa. Det första exempelet 

är när hennes elever redovisar bokrecensioner. Eleverna läser böcker i läsgrupper och när en bok är 

färdigläst sätter sig gruppen ner och gör en recension som de sedan redovisar för klassen. Det andra 

exemplet på redovisning är när eleverna fick intervjua en mor-eller farförälder om deras skoltid och 

barndom. Eleverna hade då med sig frågor från skolan som de ställde. Därefter fick eleverna 

sammanställa intervjuerna och träna några gånger och sedan fick de redovisa för resten av klassen. 

De hade innan gått igenom hur de skulle börja med att göra en presentation av informanten och 

berätta vem de intervjuat, vart denne bodde och hur gammal informanten var. Därefter gick de 

vidare med att redovisa vad informanten hade svarat på frågorna. Eleverna var då tvungna att göra 

det i en flytande text och inte säga ”på denna fråga svarade…”. Sedan fick de avsluta med ett tydligt 

slut. Ewa förtydligar att eleverna inte orkar lyssna på alla på en gång och att hon därför bara låter 
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några elever åt gången få göra sin framställning. Stina arbetar med redovisningar varje vecka. 

Eleverna ska då välja ut en nyhet som de sedan redovisas inför resten av klassen och om de vill får 

de visa bilder som stärker deras text. Eleverna förväntas då ha förberett sin redovisning av nyheten 

utifrån punkter som läraren vill att de ska inkludera. Några punkter är att eleverna ska kunna berätta 

vad det är för nyhet, vart den kommer ifrån och varför de valt den.  

En typ av arbetsmetod som lärarna klassar som muntlig framställning är när eleverna får läsa en text 

högt för resten av klassen. Fyra av sex lärare berättar att eleverna får skriva sagor som de sedan får 

läsa upp inför klassen. En annan övning där eleverna får producera sin egen text och sedan läsa upp 

är att skriva i sin helgbok. I helgboken skriver alla elever i klassen vad de gjort i helgen och sedan 

får varje elev läsa upp om sin helg. Siv menar att hon arbetar med muntliga framställningar i olika 

ämnen och säger att eleverna i engelskan brukar få läsa i par. Först tränar de några gånger och sen 

får de ställa sig framför klassen och läsa upp det som de tränat på. Gunilla berättar att hon arbetar 

med ett diktprojekt som går ut på att varje elev välja ut en dikt som de får ta hem och träna på för att 

sedan läsa upp den inför resten av klassen.  

En del av lärarna börjar med vissa övningar redan i ettan men det har också framkommit att dessa 

övningar har fått följa med även när eleverna kommer upp i trean. De framställningarna som lärarna 

börjar med handlar främst om att eleven berättar om något. De lärare som säger att de börjat tidigt 

med muntliga framställningar menar att det handlar om väldigt enkla framställningar. Det kan 

exempelvis vara att eleverna får berätta om sin familj, sin helg eller en händelse. Några av lärarna är 

noggranna med att eleverna ska stå framför klassen när de gör detta eftersom de tycker att det är bra 

träning. En lärare har även låtit eleverna stå tillsammans i mindre grupper framför klassen för att de 

inte ska känna sig ensamma och uttittade. Mona samlar eleverna i ring på en matta och så får de 

berätta om helgen eller svara på rundfrågor i ringen. Anledningen till att hon samlar eleverna i ring 

är för att eleverna ska känna sig trygga. Stina arbetar även hon med frågor för att eleverna ska få 

berätta.  Hon har då en burk med lappar som det står frågor exempelvis ”Vilken är din favoritmat?” 

och ”När jag ser grått tänker jag på…”. Hon tar fram burken ibland och eleverna får då dra en lapp 

och svara på frågan de får. Det är enkla frågor men om eleven inte vill svara så får de säga pass. En 

annan vanlig övning som framkommit är att eleverna har fått ta med sig saker hemifrån som de har 

fått berätta om inför resten av klassen. En sista berättarövning som en lärare har berättat om är när 

eleverna har fått träna in roliga historier som de sedan får berätta när de står inför klassen. Detta har 

uppskattats av eleverna och många glömde att de stod och berättade inför klassen.  
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Alla lärarna låter eleverna använda sig av hjälpmedel. Vilket som används beror på vad de ska göra. 

Ska eleverna exempelvis berätta en saga eller läsa en dikt får de ha texten med sig. Andra hjälpmedel 

som lärarna nämner är stödord, bilder och kollage att tala utifrån.  

 

Diskuterande kommentarer 

Alla lärare arbetar på ett eller annat sätt med muntliga framställningar. Svedner (2010: 133-136) 

skriver att det finns olika typer av framställningar och menar att det kan vara att berätta något, läsa 

högt eller hålla i en redovisning. I LGR11 (2011: 223,240) står det att eleverna i slutet av årskurs 3 

ska kunna berätta något muntligt och genomföra presentationer för olika mottagare. Vi har i vårt 

resultat fått fram konkreta förslag på hur lärarna tolkar LGR11. Det kan exempelvis vara när 

eleverna får utföra förberedda framställningar och övningar där eleverna får tala inför andra men där 

de inte behöver vara förberedda. Vi anser att det är bra att lärarna börjar med lättare övningar redan i 

årskurs 1 och att de även fortsätter träna med lättare övningar i trean eftersom det blir naturligt för 

eleverna att prata inför klassen och att de då får träna på att berätta. Lärarna sa att när eleverna 

redovisade så sker det ofta när de ska avsluta ett ämnesområde. Palmér (2010: 79-80) menar att det 

som är bra med redovisning är att de tvingas reflektera över vad de lärt sig och Siv berättar att hon 

anser att det är en av fördelarna med muntliga framställningar eftersom hon tror att eleverna lär sig 

bättre då. 

Strömquist (1992: 46-47) menar att berättandet är den lättaste genren och därför är det bra att börja 

med den när man börjar med framställningar. Flera av de lärare som vi har intervjuat håller med och 

de börjar oftast med berättarövningarna i ettan just för att det är lätt för eleverna. Eleverna fick träna 

på att tala genom att berätta om exempelvis sin helg, familj eller en sak de tagit med hemifrån. De 

kunde även få svara på olika rundfrågor där de fick berätta om exempelvis sin favoritglass eller 

liknande. Dessa övningar är bra eftersom Strömquist (1992: 46-47) skriver att det oftast är lättare för 

eleverna att prata om de får berätta om något eget intresse eller något de känner sig engagerade i. En 

fördel med berättande skriver Granstrup Olofgörs (2008: 13) är att när eleverna får berätta tränar de 

även på att förmedla sina tankar och fantasier. Ges eleverna många tillfällen att berätta kan även den 

ängsliga eleven våga framträda. En annan fördel med berättandet är enligt Fast (2001: 66-68) att 

barnen lär sig hur andra tar emot deras tal och börjar därför redan i tidiga år att använda sig därför av 

gester och intonationer. Vi anser att den övning där eleverna fick träna in en rolig historia är en bra 

övning eftersom de då ges möjlighet att anpassa sitt berättande och lär sig hur viktigt det är att de 

berättar på ett visst sätt för att de andra ska tycka att historien är rolig. Några av lärarna sa att de tror 

att eleverna får ett bättre självförtroende när de får berätta och tala inför klassen vilket stärks av Fast 
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(2001: 82) som skriver att berättandet ger positiv uppmärksamhet och stärker självförtroendet. Med 

andra ord så är det positivt att lärarna ger eleverna många tillfällen till att berätta.  

En annan muntlig framställning som lärarna nämnde är högläsning. Genom högläsning menar 

Svedner (2010: 130) att eleverna ges möjlighet att träna pauser, betoningar och uttal. Lärarna gav 

förslag på högläsningsövningar som exempelvis läsa upp dikter, texter på engelska, helgboken samt 

egenskapade berättelser och sagor. Axelsson (2011: 67) skriver att fördelen med att läsa något som 

eleven inte gjort själv är att de inte behöver stå till svars för innehållet och inte heller förväntas 

kunna sagan utantill. Utifrån det så skulle de bästa övningarna av de som lärarna nämnt vara att läsa 

upp dikter och de olika texterna på engelska från textboken eftersom eleverna då inte behöver 

fundera på vad andra ska tycka om texten utan fokusera på själva framförandet. Dock har vi förstått 

på lärarna att eleverna tycker att det är väldigt kul att läsa upp egenproducerade texter för klassen så 

kanske är det ett problem som kommer senare i åldrarna.  

Retorikens fem förberedelsefaser inför ett tal har nämnts av flertalet författare. När vi har frågat 

lärarna om de har berättat för sina elever hur de ska förbereda sig inför en redovisning har de svarat 

väldigt olika. Ewa är den som tydligast går in på hur eleverna fått förbereda sig när hon berättar om 

att eleverna fått redovisa en intervju av en far- eller morförälder. Vi ska nu göra kopplingar till de 

fem förberedande faserna och till elevernas förberedelse. I fasen inventio har eleverna fått med sig 

frågor från skolan som de ska ställa och därefter har de bestämt träff med informanten och det är då 

eleven samlar in fakta. Eftersom eleverna inte fick läsa upp frågan och säga vad svaret blev under 

redovisningen så kommer de in i fasen dispositio. Nu ska eleven strukturera upp svaren och se till att 

de har en tydlig inledning, berättande av svar och till sist avslutning. Nästa fas, elocutio, tror vi dock 

inte att eleverna behövt tänka på eftersom det berör vilket språk de ska använda och därför har de 

hoppat direkt över till nästa fas som är memoria. Eleverna skapar då en text eller ett manus med 

stödord som de kan använda sig av. Till sist ska eleverna fundera över hur de vill att framförandet 

ska gå till och denna fas kallas för actio. Strömquist (1992: 46-47) skriver att det kan vara en fördel 

för eleverna använda sig av föremål för att illustrera sitt berättande. Vi tror att actio just i detta fall 

har handlat mest om eleverna ska använda sig av några andra hjälpmedel än manus som exempelvis 

visa bilder som de kan tala utifrån och som kan göra deras redovisning mer intressant och lockande. 

Förberedelsefaserna skapades under antiken men trots det så är de användbara både för vana talare 

och yngre elever. Begreppen i sig kanske inte används men strukturen är detsamma. Visserligen tror 

vi att eleverna kanske hoppar lite mellan faserna eftersom de säkert frågat efter exempelvis bilder 

redan när de gjorde intervjun samt att läraren kan ha sagt redan vid presentationen av arbetet hur 
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eleverna ska gå till väga med exempelvis struktur, vilka frågor som kan skapa en inledning och så 

vidare.  

4.1.2. Respons för att utvecklas som talare 

Alla lärarna säger att de har gått igenom med eleverna hur de ska agera när de ska ha en muntlig 

framställning och några av dem påminner även eleverna inför varje tillfälle. Majoriteten av lärarna 

berättar att en bra framställning är när eleven vågar stå inför klassen och att de pratar så alla hör, har 

ögonkontakt och inte läser för fort. De ska även visa ett engagemang för det de berättar och inte 

prassla med papper eller annat som kan störa framträdandet. Gunilla menar dock att alla elever inte 

når dessa mål men att det är något som alla elever kan sträva mot. Mona tycker att det är höga krav 

på eleverna eftersom muntligt berättande finns med i kunskapsmålen och i de nationella proven. Hon 

berättar att de ska kunna föra en argumentation och stå för det man tycker och tänker samt att 

eleverna ska ha en röd tråd när de pratar så att alla som lyssnar hänger med.  

”Det är bra om de får med de viktigaste. /…/  Vi brukar titta på om de får med 

kompisarna och om de pratar högt och sakta”  

 Siv 

Stina menar att ett tecken på att eleverna är mogna att stå inför klassen och tala är att de tar uppgiften 

på allvar. Beroende på vad för uppgift eleven har så är det olika mål som ska uppnås och det innebär 

även att kraven på framställningen är olika. Stina har valt att inte gå igenom kroppsspråk eller 

röststyrka med eleverna eftersom hon anser att det i första hand måste handla om att eleven ska vara 

bekväm i att ställa framför klassen och prata.   

Fyra av sex lärare arbetar aktivt med respons vid muntliga framställningar. Ewa är en av lärarna som 

påstår att hon inte arbetar så mycket med respons. Hon nämner dock att hon försöker ge alla elever 

en kort kommentar efter att de talat och att alla alltid får en applåd. Ewa säger att om klassen varit 

lite mindre hade hon gärna velat sitta ner med varje elev och ge dem respons men att det är svårt nu 

när de är så många.  

”Respons är utvecklande, eleverna blir medvetna om att de är i en lärande 

period och ska utvecklas”  

 Gunilla 
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De fyra lärare som arbetar aktivt med respons berättar alla att hela klassen är engagerad i en 

presentation eftersom både klasskompisar och lärare får uttala sig och två av lärarna menar att även 

talaren får berätta hur den tyckt det gått. Vid responstillfället får talaren veta vad som kan förbättras 

och vad som var bra. Några av lärarna berättar att responsen är viktigt eftersom eleverna utvecklas 

med hjälp av den och de blir även medvetna om att en utveckling sker. Gunilla och Mona har arbetat 

med respons från ettan och tvåan och de menar båda att när eleverna är yngre får de bara positiv 

respons eftersom syftet då är att de ska våga och känna sig trygga i talsituationen. Mia och Mona 

arbetar med metoden two stars and one wish. Det innebär att när eleverna ger respons så får de säga 

två saker som de tyckte talaren gjorde bra och en som de önskar att talaren ska göra bättre till nästa 

tillfälle. Stina säger att hon gjort det klart och tydligt för vilka regler man som lyssnare ska följa vid 

muntliga framställningar, exempelvis får de inte säga elaka kommentarer. Gunilla arbetar aktivt med 

respons och när intervjun genomförs är hon mitt uppe i ett projekt där eleverna ska få och ta till sig 

respons. Hon låter några elever varje vecka träna in en dikt som de själva valt och under veckans 

gång får eleverna läsa upp dikten vid tre olika tillfällen. På så sätt så får eleverna möjlighet att ta till 

sig responsen och göra förbättringar till nästa gång.  

 

 
Diskuterande kommentarer 

Fyra av sex lärare berättar att de arbetar mycket med respons. Olsson Jers (2012: 70) skriver att tiden 

är en av anledningarna till att responsen blir åsidosatt eftersom det tar lång tid när alla ska få 

återkoppling. Ewa, som ansåg att klassen var för stor, var också den läraren som sa att hon inte låter 

alla elever berätta vid samma tillfälle eftersom eleverna då kommer att tröttna. Kanske tror hon att 

responsen kommer dra ut på tiden och att framställningstillfällena skulle bli fler eftersom hon inte 

vill ha för många vid ett och samma tillfälle.  

 

Palmér (2010: 97-98) menar att syftet är att eleverna i början ska få självförtroende för att sedan 

utveckla responsen när eleverna blir äldre och då ta upp vad som kan förbättras. Två av lärarna 

berättar att de har arbetat med respons sen eleverna var yngre men att de då bara gav positiv respons 

eftersom de ville att eleverna skulle känna sig trygga i situationen. Olsson Jers (2012: 68) skriver att 

syftet med respons är att eleven ska utvecklas och förbättras vilket två lärare nämner som skälet till 

att de arbetar med respons. Olsson Jers (2012: 70) skriver även att respons kan vara känslig eftersom 

andra kommenterar agerandet och det man just berättat. Axelsson (2011: 56) menar även att om 

responsen innehåller saker som talaren inte kan rå för som exempelvis rodnad kommer eleven bara 
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bli ännu mer nervös till nästa gång. Stina berättade att hon hade talat om för eleverna att de inte fick 

ge några negativa kommentarer. Vi anser att det kan vara bra att vara försiktig med responsen när 

eleverna är yngre. Man bör vänta med att berätta vad som kan förbättras tills eleverna blivit tryggare 

i situationen och är mogna att ta till sig det som sägs. Bratt (1992: 180) menar även han att responsen 

inte får vara för hård eftersom talaren då kan känna ett misslyckande men han säger även att man 

inte bara får ge positiv respons för att vara snäll eftersom talaren då inte kommer utvecklas. Det är 

även viktigt att när man ger den konstruktiva kritiken så ska man formulera den så att responsen 

ändå låter positiv. Responsen ska helst komma direkt efter framställningen eftersom det är då talaren 

är som mest mottaglig (Strömquist, 1992: 86-93). Vi tycker att metoden two stars and one wish är ett 

bra sätt att ge respons på eftersom talaren då får två positiva kommentarer och en önskan som 

åhörarna skulle vilja blir bättre till nästa gång. På så sätt så överväger det positiva samtidigt som 

talaren får ta till sig något.  Flera av lärarna berättar att de använder sig av kamratrespons och att de 

andra eleverna får uttala sig när en elev har framträtt. Detta menar Palmér (2010: 97-98) är bra 

eftersom de andra eleverna då reflekterar över vad som är bra och mindre bra och då analyserar hur 

ett bra tal ska gå till.  

Flera lärare har gått igenom sina förväntningar som de har på sina elever vid muntliga 

framställningar. En lärare menar att målen är höga på eleverna och att alla inte når dem men att alla 

kan sträva mot dem. Författarna och lärarna är dock eniga om hur en bra talar utmärker sig. 

Strömquist (1998: 81-82) samt Gutler-Lindström (2007: 139-144) skriver båda att en bra talare ska 

ha ögonkontakt, ett tydligt tal, att talaren pratar tillräckligt högt samt att de inte pratar för fort. 

Eftersom eleverna är så pass unga så anser vi det är bra att lärarna är medvetna om att eleverna 

kanske inte klarar detta men att det är något som alla elever att sträva emot. Ingen av lärarna nämnde 

att de arbetat med elevernas kroppsspråk. Vi anser precis som lärarna att eleverna är unga 

fortfarande och att det viktiga just nu är att eleverna vågar tala och att de når sina klasskamrater och 

därför kan fokus ligga på elevernas verbala språk.  

Ethos, pathos och logos var tre begrepp som är vanligt förekommande i litteraturen när vi läst om bra 

talare. Ingen av lärarna nämner övertygelse som en färdighet som en bra talare behöver i dessa 

åldrar. Istället fokuserar lärarna på att eleverna ska bli trygga talare och därför är inte ethos, pathos 

och logos någon prioritet i undervisningen om muntliga framställningar.  
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4.2. Talängslan 
 

”Jag har en elev som jag tycker är lite talängslig. Det är det här att hon inte vill 

säga någonting, hon är väldigt blyg. Det har satt sig i magen. Hon är så orolig” 

  Ewa  

Lärarna var bekanta med talängslan genom att tidigare ha sett exempel av olika elever som har 

upplevt det. De menar att det är lätt att upptäcka om en elev är talängslig och de beskriver att dessa 

elever ofta upplevs som oroliga. En del elever kan tycka att det är jobbigt att prata inför andra när de 

går i ettan men med tiden blir det lättare. När de går i trean kan de fortfarande uppleva det som 

jobbigt men de flesta tycker samtidigt att det är roligt.  Några av lärarna berättar att de har haft elever 

som redan i tidiga åldrar visar tecken på talängslan och vi inleder med att kort beskriva två exempel 

från Mona och Ewa som har berättat om elever som är talängsliga och hur de har hjälpt dessa elever. 

Därefter redogör vi för hur de andra lärarna märker av talängslan och hur de arbetar förebyggande 

samt hur de stöttar dessa elever. 

Ewa beskriver en elev i sin klass som lider av talängslan. Flickan drar sig undan från att tala inför 

klassen och drabbas av magsmärtor i samband med muntliga framställningar. Problemen har varit så 

pass allvarliga att föräldrarna tagit henne till läkare på grund av symptomen. Ewa brukar försöka 

underlätta för flickan genom att exempelvis låta henne få sitta kvar och tala från sin plats istället för 

framme vid tavlan. Ett ytterligare sätt att stötta flickan var att sitta bredvid henne under 

framställningen. Hon har också låtit flickan redovisa parvis tillsammans med sin klasskamrat. 

Läraren uppmärksammade då att flickan var delaktig i det föreberedande arbete även om hon inte sa 

så mycket under den muntliga framställningen. Ewa berättar att arbetet med flickan har gett resultat 

och att hon nyligen har gjort en redovisning framför hela klassen och hennes magsmärtor har även 

blivit mindre.  

Mona berättar om en elev som hon tidigare haft som led av talängslan. Eleven, som var en flicka, 

vägrade tala under engelsklektionerna. Läraren var tvungen att hoppa över henne varje gång eleverna 

skulle tala. Efter ett tag kom flickan till läraren och sa att hon kunde redovisa på villkoret att hon fick 

stå gömd bakom läraren när hon redovisade. Mona stod då framför flickan under hela redovisningen. 

I trean vågade hon slutligen prata ensam framför klassen. Mona säger att hon satt tillgänglig ifall 

eleven behövde hjälp men hon klarade hela framträdandet på egen hand. Även om talet inte var långt 
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menade Mona att flickan gjort stora framsteg från att inte vilja tala över huvudtaget till att tala ensam 

framför resten av klassen.  

Lärarna beskriver att talängslan märks genom att eleverna inte vill talar inför klassen de kan 

exempelvis säga pass eller vägra att göra en muntlig framställning. Det kan också märkas på elevens 

kroppsspråk under en presentation att de är spända och nervösa. De kan även rodna, blicken kan 

fladdra eller så vill de inte möta publikens blickar. En av lärarna säger att hon kan märka att en del 

elever pratar väldigt fort för att framförandet ska fort vara över och att de kan återvända till sin plats. 

Tre av lärarna berättar att det är viktigt att tala om talängslan och att det är viktigt att prata med de 

elever som upplever det jobbigt för att få veta hur läraren kan stötta på bästa sätt. Mia och Mona 

menar att deras klass har en öppen dialog och tror därför att de elever som inte vill prata framför 

klassen troligen skulle berätta det för lärarna. En vanlig strategi som lärarna använder sig av är att de 

kan stå med elever som upplever det jobbigt för att finnas med som en stöttning. Tre av lärarna 

berättar att man kan utmana de ängsliga eleverna genom att låta dem börja med att tala i en mindre 

grupp med kompisar som de är trygga med.  En del tillåter även eleven redovisa inför en grupp som 

endast består av läraren och en eller två kompisar. Siv säger att hon aldrig tillåter att eleverna hoppar 

över sin tur att tala eftersom det inte hjälper deras utveckling. Istället försöker hon underlätta för de 

eleverna med talängslan genom att stå med som ett stöd vid en redovisning. Två andra lärare säger 

däremot att eleven alltid har en passmöjlighet men att de fortfarande försöker utmana dem till att 

våga tala inför klassen eftersom eleverna måste testa för att övervinna sin rädsla. En av dem menar 

att hon känner eleverna så pass väl att hon vet när hon kan pressa de ängsliga eleverna till att tala. 

När de inte känner sig trygga låter hon dem stå över.  

Flera av lärarna menar att ett sätt för att både underlätta de muntliga framställningarna och göra dem 

roligare är att eleverna får prata som saker de själva upplevt eller saker som de tycker är intressanta. 

Stina berättar att hon ser en tydlig skillnad när eleverna får berätta om saker de upplevt själva. Då är 

de mer bekväma och trygga i deras muntliga framställning. Vidare menar Stina att hon försöker få in 

muntliga framställningar som ett naturligt inslag i undervisningen genom att göra det ofta och utan 

att förstora upp det. Hon avdramatiserar det också genom att bjuda på sina egna misstag för att visa 

eleverna att det inte är farligt att göra fel när de talar inför andra.  

Mona säger att talängslan kan visa sig även vid andra tillfällen som exempelvis handuppräckning 

och vid olika diskussioner i klassrummet. Hon upplever att de elever som är ängsliga och inte vågar 

ta plats oftast är flickor som är väldigt duktiga och som är rädd för att säga fel. Mona beskriver att 
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hon använder olika metoder för att uppmuntra flickorna att våga ta mer plats. Ett exempel är att hon 

och en del elever har kommit överens om visa diskreta tecken som eleven kan visa med exempelvis 

en handgest för att visa att eleven är bekväm att svara på någonting eller uttala sig om något. När 

läraren sett den gesten vet hon att hon kan välja eleven för att denna känner sig säker. Hon menar att 

den här metoden fungera väldigt bra med de blyga flickorna i klassen. De upplever då inte heller att 

lärare endast väljer dem vid handuppräckning för att vara taskig och sätta dit dem när de inte är 

förberedda. 

 

Diskuterande kommentarer 

Alla lärarna kände till talängslan och upplevde det som ett ganska vanligt fenomen i skolan. De hade 

sett flera exempel av talängslan i olika klasser på lågstadiet. Sköld (1992: 85) stärker också detta 

genom att nämna att talängslan är vanligt och fullt naturligt att vissa drabbas av det. Garme (2006: 

124-126) skriver att elever kan tycka att det blir värre med muntliga framställningar ju högre upp i 

åldrarna de kommer eftersom det då inte blir ett lika naturligt inslag i undervisningen och att kraven 

höjs. Det innebär då att elever högre upp i åldrarna kan utveckla talängslan när de ska tala inför 

resten av klassen vilket de inte hade när de gick i de tidigaste årskurserna. Det innebär också att 

dessa elever blir tystare ju högre upp i utbildningsnivåerna de kommer. Bratt (1992: 182-185) menar 

även att elever i de tidigaste åldrarna har en mer positiv inställning till att prata inför andra.  

Olsson Jers (2012: 97-98) diskuterar begreppet talängslan genom att förklara att det ofta hör ihop 

med exponeringsängslan. Talängslan visar sig i synliga tecken samtidigt som exponeringsängslan 

inte brukar synas eftersom de kan röra sig om exempelvis hjärtklappning och handlar om att ett 

obehag för att både ens kropp och tal blir granskat av lyssnarna. Man kan dock diskutera om vissa 

exempel som lärarna lyfter fram faktiskt inte handlar om exponeringsängslan istället för talängslan. 

Några exempel skulle dels vara Sivs elever som pratar fort för att så fort som möjligt kunna 

återvända till sin plats och därmed bort från strålkastarna från de andras blickar framme vid tavlan. 

Ett annat exempel är eleven som Mona tar upp som väljer att prata inför klassen på villkoret att hon 

får stå gömd bakom läraren. Det verkar då som att elevens främsta ängslan handlar om att inte vilja 

bli sedd av resten av klassen. 

De symptom som lärarna beskriver att de ser hos eleverna med talängslan stämmer bra överens med 

vad som nämns i litteratur om talängslan. I litteraturen beskrivs stamningar, svettningar, att man blir 

dålig i magen, hjärtklappningar, skakningar och att blicken inte får ett fäste som vanliga symptom av 

talängslan (Backlund, 1991: 48, Skiöld, 1992: 70, Davidsson, 2012: 18). Skiöld (1992: 70-74) 
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nämner att de psykiska symptomen av talängslan kan bli så svåra att de leder till ångest. Olsson Jers 

(2012: 97-98) hävdar att när talängslan blir som mest extrem kan den vara ett socialt handikapp. Ewa 

berättar om en flicka som fick sådana besvär av sin nervositet att fick hon fick svåra magsmärtor. Vi 

misstänker att talängslan var en av orsakerna till flickans smärtor eftersom läraren berättade att när 

flickan fått träna vid flera tillfällen så hade oron minskat och smärtorna blivit mindre.  

Johannesson (1992: 32) och Palmér (2010: 95) hävdar att en viktig del av hur man bearbetar 

talängslan är att läraren talar med eleverna vad talängslan är och att det är vanligt förekommande. De 

ska också därigenom ge eleverna verktyg för att hantera sin talängslan. Det är viktigt att eleverna får 

lära sig att hantera sin talängslan eftersom Garme (2006: 124-126) skriver att talängslan ofta bärs 

med upp i högre åldrar om de inte får hjälp för att lära sig hantera den. Gunilla delar samma 

inställning då hon menar att hon arbetar genom att prata med eleverna för att ta reda hur hon som 

lärare kan göra för att underlätta för elever med talängslan. En lärare säger att många av eleverna 

tycker att det är jobbigt att prata inför andra i ettan men att det sedan blir lättare med tiden.  

Skiöld (1992: 74) skriver att för att läraren ska kunna hjälpa eleverna med talängslan måste de lära 

sig att tolka de signaler som eleverna visar när de känner ett obehag. Mona gör en variant av detta 

genom att de blyga flickorna signalerar med hjälp av diskreta tecken för att visa när de känner sig 

bekväma att tala inför de andra. Två lärare nämner att deras elever brukar tala om för läraren när de 

är ängsliga eller när de inte tycker om att tala inför andra, därför behöver de ofta inte tolka elevernas 

beteende. Man kan fundera över om alla elever faktiskt vågar uttrycka att de inte vill prata inför 

andra eftersom många elever kanske tror att de är ensamma om sin oro. Axelsson (2011: 16-17) 

framhäver att inte alla människor visar synliga symptom för sin talängslan och andra kan därför tror 

att de är ensamma om att lida av talängslan.  

Två av lärarna tillåter att eleverna säger pass och medan en av lärarna menar att hon inte gör det 

eftersom hon inte anser att de gynnar eleverna. Det är något som även Axelsson (2011: 25-27) 

hävdar, hon säger att en person med talängslan inte hjälps av att slippa tala inför andra istället måste 

eleverna tränas i det. Hon menar vidare att det främsta botemedlet mot just talängslan är övning. 

McCroskey och Richmond (1991: 47-48) talar emot Axelssons teori då de hävdar att rädslan för att 

tala blir värre för en del elever när de tvingas tala. De menar att läraren måste ta reda på hur pass 

allvarlig elevens talängslan är och ett sätt för läraren att stötta eleven är att låta eleven tala i en 

mindre grupp. Vi anser att det är viktigt att tala med talängsliga elever om hur de känner för att tala 

inför gruppen och därefter komma överens om vilka metoder som kan underlätta för eleven.  
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Flera av lärarna hjälper eleverna genom att stå tillsammans med dem när de står framme vid tavlan. 

En del lärare nämner även att de tillåter eleverna att redovisa parvis med en kompis eller i mindre 

grupper och ibland enbart framför läraren. Vi anser att alla dessa metoder underlättar för eleven med 

talängslan för att skapa en trygghet. Både Strömqvist (1998: 14-16) och Palmér (2010: 95) nämner 

att en trygg miljö med ett tillåtande klimat är viktiga förutsättningar för att eleverna ska våga prata 

inför andra. Trygghet har varit något som alla lärare nämnt när de berättat om hur de har arbetat med 

eleverna med talängslan och hur de arbetar med muntliga framställningar. Därför handlar nästa 

stycke om hur lärarna arbetar med trygghet samt hur det stämmer överens om vad som skrivs i 

litteratur. 

4.2.1. Trygghet i klassrummet 

 

”Det måste vara en trygg grupp annars vågar de inte! Det känner jag är en av 

de viktigaste bitarna som jag har som pedagog, att göra så gruppen blir trygg. 

Man får säga fel, man får undra och man får ställa frågor. Ja att man får 

prata!”   

 Ewa 

Det krävs att eleverna känner sig trygga i klassen för att de ska våga yttra sig framför varandra. 

Mona säger att trygghet och bra sammanhållning i klassen är ett måste för att även kamratresponsen 

ska fungera på ett bra sätt.  

Nästan alla lärarna beskriver att deras klasser har en bra sammanhållning men att de har fått arbeta 

för att klassen ska nå det stadiet. Lärarna hävdar att det är viktigt med ett tryggt klimat för att 

eleverna ska vilja ställa sig framför klassen. Eftersom de tränat mycket ända sedan förskoleklassen 

känner sig eleverna nu trygga och säkra på situationer när de ska tala. De har också tränat mycket för 

att stärka elevernas självförtroende och en av lärarna menar att de muntliga framställningarna i sig 

leder till ökat självförtroende hos eleverna eftersom de ges utrymme att synas och höras.  

Siv säger att hon sedan ettan har arbetat för att skapa ett tryggt klimat i klassen för att alla eleverna 

ska våga säga vad de själva tycker och tänker och att de vågar göra fel. Hon har använt sig av 

Projekt Charlie som är ett arbetsmaterial riktat till skolan och som går ut på att träna att våga stå för 

vissa saker som att vara stolt över sig själv och att man inte behöver tycka som alla andra. Ett annat 

sätt för att öka tryggheten menar Mona är att ha schemalagda kompissamtal varannan vecka då 
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eleverna får en chans att själva ta upp och lösa problem som hänt i klassen. Stina berättar att hon tror 

att en bidragande del till den goda sammanhållningen i hennes klass kan vara att hon har varit deras 

lärare sedan starten i ettan och att de därför har blivit bekväma med henne och medvetna om hennes 

förväntningar på dem. Även Ewa nämner att lärarbyte i klassen kan skada tryggheten då man måste 

bygga upp förtroendet mellan lärare och elev på nytt och att det kan vara en orsak till att de muntliga 

framställningarna blir svårare i högre åldrar. Ewa har tydliga regler synligt i klassrummet för både 

klassen och hela skolan som handlar om hur eleverna ska respektera både sig själv, andra och 

egendom. Klassens egna regler skapades i ettan och dessa pratar de mycket om och hon tror att 

reglerna skapar en viss trygghet i klassen. Hon har även använt sig av kompismassage för att skapa 

förtroende mellan eleverna och hon menar att det kan förebygga bråk mellan eleverna.  

 

Diskuterande kommentarer 

En förutsättning för att eleverna ska både våga och vilja prata inför resten av klassen är att de känner 

sig trygga. Detta är något som förstärks av Boyce, Alber-Morgan & Riley (2007: 143) som menar att 

ett tryggt klimat är en viktigt för att eleverna ska våga tala inför andra och att de vet att de inte möts 

av nedsättande kommentarer. En av lärarna framhäver också att det är viktigt att eleverna känner sig 

trygga i gruppen för att det ska fungera när de ska ge varandra respons.  

Flera lärare tar upp exempel på hur de arbetar aktivt för att skapa ett tryggt klimat i klassrummet. 

Många av dessa övningar hjälper eleverna att lära sig respektera och visa hänsyn mot varandra. Ewa 

säger att hon ibland har kompismassage och hon tror att detta är ett sätt att stärka elevernas trygghet i 

gruppen. Flera av lärarna använder sig av klassrumsregler som eleverna måste följa. Boyce, Albert-

Morgan & Riley (2007: 143-144) nämner att klassrumsregler är en viktig del av skapandet av en 

trygghet. Det är även ett medel som läraren sedan alltid kan återgå till för att påminna eleverna om 

när de bryter dessa.  

Två lärare tar upp att något som kan skada klassens trygghet kan vara när ett lärarbyte sker, då måste 

dels varje elev på nytt etablera ett förtroende till läraren och klassen vet inte heller den nya lärarens 

krav på klassen. Olsson Jers (2012: 100-101) nämner att många elever är oroliga i en ny klass och 

kan ha talängslan då det fortfarande inte vet hur gruppklimatet ser ut. Med tiden brukar dock detta 

försvinna. Vi tror att även om alla elever i klassen känner varandra kan säkert en ny lärare med sina 

nya förväntningar också skapa en del oro hos eleverna tills det att de är bekanta med lärarens 
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förväntningar på dem. Trygghet är en förutsättning för att elever överhuvudtaget ska våga tala inför 

klassen men det är framför allt viktigt för elever som är talängsliga.  

5. Avslutande diskussion och vidare forskning 

Alla lärarna har på något sätt arbetat med muntligt berättande och presentationer. Därför drar vi 

slutsatsen att lärarna är medvetna om att muntliga framställningar är en viktig del i det centrala 

innehållet i LGR11. Vi har överraskats positivt över alla de förslag på övningar och framställningar 

som lärarna nämnt. Vi känner igen många av övningarna från vår egen skolgång men eftersom vi 

upplevt dem som ett naturligt inslag i undervisningen så var vi inte medvetna om att lärarna hade ett 

utstuderat syfte med dessa övningar. Innan denna studie trodde vi därför inte att lärarna skulle arbeta 

så medvetet med muntliga framställningar som de faktiskt gör. En av anledningarna till att lärarna 

börjar arbeta aktivt med muntliga framställningar i de tidiga årskurserna är att eleverna ska vänja sig 

inför framtiden och då känna sig bekväma och trygga när de ska tala inför andra människor. En av 

lärarna nämner att muntliga framställningar inte prioriteras lika högt i LGR11. Men trots det så 

verkar alla lärarna arbeta mycket med det. Eftersom muntliga framställningar inte behöver begränsas 

till ett ämne så tror vi att man som lärare kan blanda in dem i all undervisning för att ge eleverna fler 

tillfällen att tala.  

I de lägre åldrarna är inte kraven så höga på eleverna men litteraturen och lärarna är alla eniga om att 

en bra talare ska tala högt och tydligt, har ögonkontakt med lyssnarna och visar engagemang i sin 

presentation. Eleverna är unga och inte så vana vid att tala inför andra och vi tycker att man som 

lärare bör ha rimliga förväntningar på eleverna. Eftersom lärarna ser de muntliga framställningarna 

som en träning för framtiden så tycker vi att det är bra att eleverna redan i de tidiga årskurserna blir 

medvetna om hur ett bra tal ska gå till. För att eleverna ska få reda på vad som behöver förbättras så 

arbetar de flesta lärarna med respons. Flera av lärarna nämnde att eleverna som ska ge respons inte 

får säga några elaka kommentarer och vi undrar vad en elak kommentar innebär. Precis som 

litteraturen nämner så kan en talängslig elev ta illa vid sig om de får höra att de exempelvis talar för 

tyst, vår erfarenhet är att den typen av respons är vanlig. Eftersom talängsliga elever ofta har en 

rädsla för att bli bedömd så kan responsen vara problematisk i och med att den samtidigt måste leda 

till utveckling. Vi anser att respons är en viktig del när man vill bli en bättre talare. Dock måste 

läraren stötta de elever som tycker det är jobbigt och se till så att den positiva responsen överväger 

kritiken.  
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I de övningar som vi har fått förslag på så nämns muntligt berättande och vi tycker att några av 

övningarna går att diskutera hur vida de är lämpliga eller inte. Eleverna får ofta berätta om 

hemsituationer som exempelvis om sin familj och hur deras helg har varit. Detta kan vara 

problematiskt för vissa elever eftersom de kan ha struliga hemförhållanden som de inte vill delge 

resten av klassen. En annan övning som nämns av lärarana är när eleverna ska läsa upp 

egenproducerande texter. I litteraturen så skrivs att det kan vara jobbigt för vissa elever eftersom 

både de som författare och som talare bedöms.  Som vi har förstått lärarna och som vi sett på tidigare 

praktiker så fungera dessa övningar bra och vi tror att det beror på att lärarna känner sina elever och 

vet vilka övningar som passar.  

Några av lärarna har eller har haft elever som de anser är talängsliga men de menar att de flesta 

eleverna i yngre åldrar tycker att det är kul att tala inför klassen. Lärarna tycker att det är lätt att 

upptäcka om en elev är orolig när de ska tala inför klassen. Det syns på elevens kroppsspråk och 

hörs på deras röst. Lärarna har berättat för oss att de brukar diskutera med de talängsliga eleverna 

vad som passar dem bäst och anpassar talsituationer så att alla elever kan delta.  I LGR11 så står det 

att skolan ska stötta elever utifrån deras förutsättningar och att lärarna måste hjälpa eleverna att nå 

målen trots deras olika behov. Som vi tolkar LGR11 så innebär det att lärarna måste ge eleverna 

möjligheter att genomföra muntliga framställningar på ett sätt som passar eleven. Därför anser vi att 

lärarna följer det som står om individuellt anpassad undervisning. Innan vi påbörjade studien så 

trodde vi att talängslan berodde på att eleverna inte fått möjligheter att träna tillräckligt i de lägre 

årskurserna. Denna studie visar dock att muntliga framställningar tränas redan från årskurs 1. Vi 

misstänker att talängslan därför kan bero på att undervisningen på lågstadiet fokuserar på att göra de 

muntliga framställningarna till ett naturligt inslag för att eleverna ska känna sig trygga i situationen. 

Högre upp i åldrarna blir förväntningarna på talaren större och talandet sker inte lika naturligt. 

Lärarna vi intervjuat har lyft att trygghet är en viktig förutsättning för att eleverna ska vilja tala inför 

klassen. Det står i LGR11 att ett tryggt klimat är en förutsättning och miljön ska göra att eleverna 

känner sig trygga. Därför skulle det vara intressant att forska vidare om hur lärare i högre årskurser 

arbetar med trygghet och om det kan påverka att talängslan är vanligt i högre åldrar. 

I detta arbete har vi fokuserat på lärarnas syn på hur de arbetar med muntliga framställningar. Något 

som också skulle vara intressant att forska vidare på är elevernas perspektiv på muntliga 

framställningar och den träning de får. Något som vi inte lyfter i denna studie, men som nämns av en 

lärare, är skillnaden mellan pojkar och flickors talängslan. Enligt läraren så är det fler flickor än 
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pojkar som är talängsliga och det hade varit intressant att forska vidare och se om det stämmer och 

även om symptomen skiljer sig mellan könen.  

Vi anser att detta arbete har varit mycket givande och gett oss fördjupade kunskaper om hur lärare 

arbetar med muntliga framställningar och hur de stöttar talängsliga elever. Vi ser fram emot att 

använda oss av våra nyförvärvade kunskaper i vår kommande roll som lärare! 
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7. Bilagor 

7.1. Bilaga 1. Intervjuguide Lärare  

 

Begreppsförklaring  

 Vad innebär muntlig framställning för dig?  

 Vad anser du är syftet med muntlig framställning i skolan? 

Arbetsmetoder 

  Hur ofta arbetar ni med muntliga framställningar? 

  Hur viktigt tycker du att det är att träna?  

 Hur låter du dina elever träna på att tala inför klassen? 

 Låter du dina elever använda hjälpmedel och gör de det? Vilka? Varför inte? 

Bra talare och respons 

 Vad är en bra framställning i år tre? Har du gått igenom hur en bra framställning ska gå till? 

(Upplägg, Kroppspråk, röststyrka, ögonkontakt mm.).  

 Arbetar ni med respons efter en muntlig framställning? Hur arbetar ni med responsen?  

Motivering? 

Talängslan 

 Hur tror du att dina elever upplever att prata inför klassen? Vad beror det på?  

 Hur gör du så att det blir lättare och roligare att prata inför klassen? 

 Hur märker du att en elev kan vara talängslig?  

 Hur stöttar du de elever som upplever det jobbigt?  
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7.2. Bilaga 2. Mail till skolor och lärare 

 

Hejsan! 

 

  Vi är två studenter som läser vår sista termin på lärarprogrammet vid 

  Linköpings Universitet. 

 

  Vi är just nu i startgroparna för vårt examensarbete som kommer att 

  handla om hur lärare arbetar med att utveckla elevers muntliga 

  färdigheter.  Vi söker efter lärare som undervisar i svenska för 

  elever som går i år 3 och som kan tänka sig att ställa upp på en 

  intervju kring ämnet. Intervjun beräknas ta ca.30-45 minuter. 

  Intervjuerna kommer att äga rum 17-19 april. Vilken av dagarna och 

  vilken tid kan vi diskutera. 

 

  När arbetet är klart så kommer det att publiceras och därför kommer vi 

  att anonymisera alla våra informanter samt skolans och kommunens namn. 

 

 Vi undrar nu om Du kan tänka dig att ställa upp som informant till vårt arbete? 

 

 Vi vore tacksamma om ni svarade oss så fort som möjligt! 

 

 Har Du några frågor är Du välkommen att kontakta oss! 

 

 

 Tack på förhand! 

 

  Anna Claug och Josefin Wallin 

 

 

 

 


