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Abstract: 
Syftet med denna litteraturstudie är att utreda vad aktuell forskning säger om 
undervisningen i muntlig framställning i gymnasieskolan. I studien har tidigare 
forskning inom området systematiskt samlats in och analyserats. 
 
Resultatet visar att muntlig framställning ofta får mycket begränsat 
undervisningsutrymme i den svenska gymnasieskolan. I svenskämnet tycks den 
muntliga delen oftast åsidosättas till fördel för skriftliga aktiviteter samt 
litteraturarbete. Trots att forskning förespråkar systematisk talträning och 
metakunskap för utveckling av muntlig kommunikativ kompetens, tycks denna typ av 
undervisning få begränsat utrymme i arbetet med muntliga framställningar. Elever 
efterfrågar mer undervisning i muntlig framställning samt utvidgad respons och 
vägledning från lärare. Genom jämförelser med internationella studier kan det 
konstateras att finns likartad problematik även i andra länder. 
 
Nyckelord: 
Muntlig framställning, kommunikativ kompetens, tal, talträning, retorik, explicit 
undervisning. 
 
Keywords: 
Oral speaking, public speaking, communicative competence, oral proficiency, 
rhetoric, education, teaching. 
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1. Inledning 
Vi är många som stått inför uppgiften att tala inför klassen, men frågan är hur många 
av oss som upplever att vi vet hur vi ska ta oss an uppdraget? Som lärarstuderande 
har jag under min studietid bedrivit återkommande verksamhetsförlagd utbildning vid 
en gymnasieskola. Under min tid på skolan har jag uppmärksammat att muntlig 
framställning bedrivs inom flertalet ämnen, inte minst inom ramen för svenskämnet. 
Jag har medverkat vid elevers examinationstillfällen samt vid responssamtal mellan 
lärare och elever, men det jag saknar är erfarenhet av undervisning i det som kallas 
muntlig framställning. Jag ställer mig frågan huruvida elever får explicit undervisning 
om och i muntlig framställning och den retoriska arbetsprocessen på gymnasiet och 
hur denna undervisning i så fall ser ut? 
 
Vi lever i ett demokratiskt samhälle och ett av gymnasieskolans övergripande uppdrag 
är att skapa möjlighet för elever att utvecklas om, i och genom demokrati (Läroplan, 
2011:5-6). Språket betraktas som det viktigaste redskapet för människan i samband 
med kunskapsutveckling, reflektion och kommunikation och anses därför vara en 
förutsättning för att kunna delta och påverka i ett demokratiskt samhälle. I alla 
svenskkurser på gymnasiet önskas eleverna tillägna sig kunskaper om det svenska 
språket och den retoriska arbetsprocessen, för att genom denna kunna planera och 
genomföra situationsanpassade muntliga framställningar (ibid.:160–161). 

Vid revideringen av den nya läroplanen för gymnasieskolan 2011, tillskrivs den 
retoriska processen stort utrymme i alla svenskkurser. I Retorikmagasinet beskriver 
Olsson Jers (2012, 3 juni) hur den nya läroplanen ger både lärare och elever tillgång 
till ett metaspråk som kan användas som verktyg för att utveckla elevers muntliga 
kompetens, vilket tidigare saknats. Med utgångspunkt i ovanstående finner jag det 
relevant att undersöka hur undervisning i muntlig framställning faktiskt ser ut och 
fungerar i gymnasieskolan. 
 
En av anledningarna till mitt intresse för just muntlig framställning är att det tycks 
finnas en obalans inom svenskämnesundervisningen då det kommer till omfattningen 
undervisning i skriftlig respektive muntlig kommunikation, till fördel för den skriftliga 
(Olsson Jers, 2010:131; Palmérs, 2008:177). Forskning visar att gymnasielever inte 
upplever någon större progression i arbetet med muntliga framställningar och 
efterfrågar därför mer undervisning i detsamma (Cecilia Olsson Jers, 2010). 
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2. Bakgrund 
Under denna rubrik följer en förtydligande beskrivning av vad skolans styrdokument 
säger om muntlig framställning i gymnasieskolan. Vidare följer en presentation av de 
begrepp som anses relevanta att beskriva för förståelsen av resultatet och 
efterföljande diskussion. 

2.1 Styrdokumenten 
Ett av skolans största övergripande uppdrag är alltså att utbilda elever i, om och 
genom demokrati. Skolan förväntas möjliggöra elevers allsidiga utveckling av 
kunskaper som anses nödvändiga för att aktivt kunna delta i ett demokratiskt 
samhälle. Skolan ansvarar för att förmedla grundläggande demokratiska och även 
bedriva utbildning genom demokratiska arbetsformer, med syfte att främja elevers 
nyfikenhet till och ansvarstagande för samhället (Läroplan, 2011:5-6).  
 
Som tidigare nämnts betraktas språket som det viktigaste redskapet för människan i 
samband med kunskapsutveckling, reflektion och kommunikation. Kommunikativ 
kompetens är således en förutsättning för att kunna delta och påverka i ett 
demokratiskt samhälle. Språket beskrivs som en dominerande kärna i ämnet Svenska 
på gymnasiet och eleverna önskas utveckla muntlig kompetens för att kunna verka i 
vardags- och samhällslivet. Skolan ansvarar för att elever utvecklar en lust att tala och 
genom utbildningen ska eleverna få möjlighet att tala, lyssna och aktivt reflektera över 
och värdera de egna och andras muntliga framställningar, för att kunna bearbeta och 
utveckla den egna muntliga kompetensen (ibid.:160).  
 
I Svenska 1, 2 och 3 önskas eleverna tillägna sig kunskaper om det svenska språket 
och därmed den retoriska arbetsprocessen, för att genom denna kunna planera och 
genomföra situationsanpassade muntliga framställningar. Eleverna förväntas även 
kritiskt delta vid förberedda samtal och diskussioner i klassrummet (ibid.:160-161). 
Det centrala innehållet i ovannämnda kurser skiljer sig en aning åt, samtidigt som det 
finns en tydlig progression mellan kurserna. Alla kursplaner innehåller situations- och 
kommunikationsanpassad muntlig framställning. I Svenska 1 förväntas eleverna 
utveckla grundläggande kunskaper i retorikprocessen för att sedan i Svenska 3 arbeta 
vidare med och tillämpa en fördjupad retorikprocess (ibid.:162-176). 

2.2 Den retoriska arbetsprocessen 
I och med den nya läroplanen för gymnasieskolan (Läroplan, 2011), infördes den 
retoriska arbetsprocessen som medel för utveckling av elevers muntliga kompetens. 
För att den aktuella studiens frågeställningar ska få en förankring, sker här en 
presentation av hur arbetet med den retoriska arbetsprocessen beskrivs i 
Kommentarmaterialet till ämnesplanen i svenska i gymnasieskolan (2011). 
 
Retoriken som språkteori berör hur människan använder språk för att kommunicera. 
Genom observation av talare har en retorisk arbetsprocess tagits fram i syfte att 
beskriva det offentliga talets bakomliggande arbete. Arbetsprocessen består av sex 
faser: intellectio, inventio, disposito, elocutio, memoria och actio och beskrivs i 
Kommentarmaterial till ämnesplanen i svenska i gymnasieskolan (2011). Den första fasen 
intellectio handlar om att skapa sig en uppfattning om den aktuella kommunikations-
situationen och därefter utforma ett syfte med sin muntliga framställning. Den andra 
fasen i retorikprocessen är inventio, vilken handlar om att inventera lämpligt innehåll 
och finna goda argument för sitt budskap. I denna fas utforskar talaren således vad 
som ska presenteras. Dispositio är den tredje fasen i processen, vilken berör 
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disposition av innehåll och dess argument. Därefter följer elocutio, som behandlar 
språk och stil. I denna fas synliggörs talarens tolkning och tydliggörande av de två 
inledande faserna. Arbetet med den femte fasen memoria, syftar till att lära in och öva 
på det som ska presenteras samt inkludera eventuella presentationstekniska 
hjälpmedel. Den avslutande fasen actio, handlar om att genomföra den muntliga 
framställningen med hjälp av röst och kroppsspråk. Talaren ska alltså i denna fas 
tillämpa de kunskaper som tillägnats under tidigare faser i den retoriska 
arbetsprocessen (ibid.). 
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna litteraturstudie är att utreda vad aktuell forskning säger om 
undervisningen i muntlig framställning i gymnasieskolan. 
 
Studiens frågeställningar är: 
 
Vilken betydelse tillmäts undervisning i muntlig framställning i gymnasieskolan? 
 
Hur organiseras/fungerar denna undervisning i muntlighet? 
 
Vilka särskilda problem kan förknippas med undervisningen i muntlig framställning? 
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4. Metod 
Nedan presenteras metodval för genomförandet av den aktuella studien. Presentation 
av studiens design samt etiska överväganden presenteras tillsammans med de krav 
som ställs på systematiska litteraturstudier. 

4.1 Studiens design 
Denna studie är en systematisk litteraturanalys som genomförts genom att söka, 
granska, sammanställa och kartlägga befintlig forskning av god kvalitet inom det 
aktuella området (Eriksson Barajas et al. 2013: 31). Den data som har analyserats är 
noga utvald och kontrollerad och består utav avhandlingar och vetenskapliga artiklar. 
Alla avhandlingar anses vara tillförlitliga och kritiskt granskade genom forskarens 
beskrivning av tillvägagångssätt, överväganden och presentation av resultat. Alla 
vetenskapliga artiklar är peer reviewed, vilket betyder att de har genomgått en kritisk 
granskning innan publicering (ibid.:61). 

4.2 Etiska överväganden 
De etiska aspekter som framförallt bör beaktas innan och under en systematisk 
litteraturstudie är urvalet och presentationen av detsamma (Eriksson Barajas et al., 
2013:69). Då en systematisk litteraturstudie är en sammanställning av befintlig 
forskning är de viktigt att välja litteratur som är kritiskt granskad och där noga etiska 
överväganden tidigare gjorts. Syftet med forskningsarbete är att bidra till 
samhällsnytta, samtidigt som det finns integritetskrav att följa gentemot de individer 
som deltar i forskningsprojekten. Vid genomförandet, samt vid granskning av 
forskningsprojekt är det således av största vikt att beakta Vetenskapsrådets 
föreskrifter om forskningskravet och individskyddskravet (Forskningsetiska, 2002:5). 
Vid sammanställning av tidigare forskning ställs därför krav på den litteratur som 
används. Den forskning som ingår i litteraturstudien är granskad utifrån 
forskningsetiska principer (ibid:5). 
 
Etiska överväganden kring presentationen av litteraturen bör även tas i beaktande. All 
litteratur som ingår i denna studie presenteras och arkiveras även i 10 år framåt. Ur ett 
etiskt perspektiv är det även av största vikt att presentera alla resultat som stödjer 
respektive inte stödjer forskarens hypotes, då personliga åsikter bör läggas åt sidan 
(Eriksson Barajas et al., 2013:70). 

4.3 Reliabilitet och validitet  
På ett enkelt sätt brukar begreppet reliabilitet beskrivas som ”hur vi mäter” samt 
validitet som ”vad vi mäter”. Denna studie är som tidigare nämnts en systematisk 
litteraturstudie med kvalitativ ansats. Reliabilitet och validitet handlar inom kvalitativa 
studier om transparens och objektivitet hos forskaren genom hela arbetsprocessen. 
Forskaren förväntas vara tydlig i sin beskrivning av tillvägagångssätt och 
överväganden för att skapa tillförlitlighet i sitt arbete. Det handlar alltså om att tydligt 
beskriva val av metod och datainsamling samtidigt som forskaren bör fortsätta vara 
transparent och objektiv i analysens och presentation av den data som samlats in 
(Eriksson Barajas et al., 2013). Nedan beskrivs tillvägagångssätt, ställningstaganden, 
urval och litteratur. 
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5. Föreliggande forskning 
Under denna rubrik presenteras tillvägagångssätt vid sökprocessen samt 
urvalskriterier och urvalet av vetenskaplig litteratur. 

5.1 Sökprocessen 
I detta avsnitt presenteras sökmetod, urval av databaser, sökord och litteratur samt 
kriterier för dessa. 
 
5.1.1 Databaser 
De databaser som har använts vid sökning av litteratur är ERIC (Ebsco), Linguistics 
Collection, Education collection, MLA International Bibliography och Summon, vilka 
har rekommenderats av personal på biblioteket vid Högskolan Dalarna.  
 
De sökord som har använts och kombinerats är: oral speaking, public speaking, 
education, teaching, learning, school, oral proficiency, native language, first language, 
mother language, instruction, training, rhetoric, communicative competence 
talträning, muntlig framställning, skola, undervisning, bedömning, undervisning i 
muntlig framställning, muntlig kommunikation, gymnasieskolan och retorik. De 
ovannämnda sökorden kombinerades med de sk. booleska operatorerna ”AND” och 
”OR” samt ”OCH” och ”ELLER”, i syfte att begränsa eller utöka sökningen 
(Eriksson Barajas et al. 2013:78–79). En del avhandlingar och artiklar kunde hittas, 
men många av sökorden genererade antingen för få eller för många icke relevanta 
träffar. Vidare trunkerades en del av orden till exempelvis teach* och speak* för att 
gynna sökresultatet. Detta gav något fler intressanta träffar. De mest intressanta 
avhandlingarna och artiklarna lästes i sin helhet och tillhörande referenslistor 
användes för att även genomföra manuell sökning, vilket gav goda resultat. 
 
De träffar som ansågs relevanta sparades, för att sedan granskas mer ingående. Alla 
tillhörande abstracts lästes, för att bidra till ytterligare relevans för urvalet. De 
forskning som ansågs mest relevant i relation till studiens syfte och frågeställningar, 
lästes senare i sin helhet för att möjliggöra en bild av ämnesområdet i fråga. 
 
5.1.2 Urvalskriterier 
Vid sökning av forskning har olika urvalskriterier använts för att anpassa sökresultatet 
till studiens aktuella syfte och frågeställningar. Till att börja med genomfördes en 
allmän sökning utan vidare avgränsningar, i syfte att skapa överblick över området. 
Detta bidrog till en stor mängd träffar där flertalet inte ansågs stämma överens med 
studiens syfte och frågeställningar. Sökningen avgränsades därför senare till titlar som 
genomgått peer review, i syfte att finna relevant litteratur i form utav vetenskapliga 
artiklar och rapporter (Eriksson Barajas et al. 2013:61). Vidare genomfördes även 
sökningar avgränsade till enbart avhandlingar, vilket gav flertalet intressanta träffar. 
Utav de träffar som uppkom valdes de titlar som publicerats senast ut i första hand. 
En del äldre litteratur som anses behandla samma område likt senare publicerad 
forskning, selekterades bort i syfte att anpassa mängden forskning till de krav som 
ställs på studiens omfång.  
 
Den aktuella studiens syfte och frågeställningar är inriktade mot den svenska 
gymnasieskolan. Internationella studier har även valts ut i syfte att kunna presentera 
jämförelser och samtidigt öka generaliserbarheten av resultatet (ibid.:100). Viktigt att 
poängtera är att de internationella studier som stod att finna inte behandlar 
undervisning vid skolor som motsvarar svensk gymnasienivå. Eleverna som 
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medverkat vid de internationella studierna är istället yngre. Detta problematiseras 
ytterligare under rubriken Metoddiskussion. 
 
Under sökprocessen uppkom flera träffar som innehöll forskning gällande muntlig 
framställning inom undervisning för främmande språk (foreign language). Flertalet 
undersökningar behandlade även talängslan (speaking anxiety), vilka i denna studie 
har valts bort i syfte att begränsa litteraturen till det aktuella syftet och 
frågeställningarna.  

5.2 Sökresultat 
Nedan presenteras resultatet av sökningen i databaser på ett transparent och 
tillförlitligt sätt. Som tidigare nämnts, har alla sökord till en början använts utan någon 
avgränsning, vilket genererade en stor mängd träffar. En del relevant litteratur stod att 
finna, likväl som en stor mängd ansågs irrelevant. Mängden träffar försvårade 
sökarbetet, vilket bidrog till att avgränsningar senare infördes. I tabellen nedan 
presenteras alla sökresultat med avgränsningar. Utav de sökningar som genomfördes 
utan avgränsningar, presenteras endast de sökord som gav relevanta sökresultat. I 
tabellen presenteras även de sökresultat som framkommit via manuell sökning. 
 
Det kan konstateras att de mer allmänna sökningarna om muntlighet gav något fler 
träffar till skillnad från den mer specifika sökningen med inriktning på talträning eller 
muntlig framställning i undervisningen. 
 

Databas Sökord Avgränsning Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstracts  

Läst i 
fulltext  
 

Använd 
litteratur 

ERIC 
(Ebsco) 

”Oral speaking” 
AND teach* 

Peer review 2 2 2 0  

ERIC 
(Ebsco) 

”Oral speaking” 
AND education 

Peer review 2 2 2 0  

ERIC 
(Ebsco) 
 

”Oral speaking” 
AND teach* 
AND learn* 

Peer review 2 2 0 0  

Linguistic 
collection 

“oral speak*” 
AND teach* 

Peer review 1 1 1 0  

Linguistic 
collection 

“public speak*” 
AND teach* 

Peer review 20 20 3 0  

MLA 
Internation
al 
Bibliograp
hy 
 

“Oral speaking” 
AND teach* 
AND school 

Peer review 4 4 0 0  

MLA 
Internation
al 
Bibliograp
hy 
 

“Oral proficiency” 
AND teach* 
AND school  
 

Peer review 11 11 0 0  

MLA 
Internation
al 
Bibliograp
hy 

“Oral proficiency” 
AND teach* 
AND “first 
language”  
 

Peer review 1 1 0 0  
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MLA 
Internation
al 
Bibliograp
hy 
 

“Oral proficiency” 
AND teach* 
AND “mother 
language”  
 

Peer review 0 0 0 0  

MLA 
Internation
al 
Bibliograp
hy 
 

“Speaking skills” 
AND teach* and 
“native language” 

Peer review 3 3 0 0  

Summon Talträning Peer review 0 0 0 0  
Summon Under-visning i 

muntlig fram-
ställning 

Peer review 7 7 1 0  

Summon ”Muntlig fram-
ställning” OCH 
skola 

Peer review 5 5 0 0  

Summon ”Muntlig fram-
ställning” OCH 
under-visning 

Peer review 2 2 1 0  

Summon "oral speaking" 
AND teaching 
Sweden 

Peer review 5 5 0 0  

Summon Retorik OCH 
undervisning 
OCH skola 

Peer review 10 10 0 0  

Summon Undervisning 
OCH retorik 

Peer review 23 23 1 0  

Summon ”Muntlig 
framställning” och 
bedömning 

Peer review 0 0 0 0  

Summon Muntlig 
framställning 

Peer review 16 16 2 0  

Summon  Muntlig 
kommunikation 
gymnasieskolan 

Avhandlingar 4 4 3 2 Olsson Jers, 
Cecilia. (2010). 
 
Palmér, Anne. 
(2008). Samspel 
och solostämmor: 
om muntlig 
kommunikation i 
gymnasieskolan. 
Uppsala: 
Uppsala 
universitet. Diss 

Summon Muntlig 
kommunikation 

Avhandlingar 25 25 3 2 Olsson Jers, 
Cecilia. (2010). 
Klassrummet som 
muntlig arena: att 
bygga och etablera 
ethos. Lund: 
Lunds 
universitet. Diss 
 
Palmér, Anne. 
(2008). Samspel 
och solostämmor: 
om muntlig 
kommunikation i 
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5.3 Presentation av den utvalda litteraturen 
Nedan presenteras kortfattat det centrala innehållet i den litteratur som valts ut. 
Denna presentation önskar klargöra vilken betydelse undervisning i muntlig 
framställning tillmäts i gymnasieskolan. Den önskar även besvara hur undervisning i 
muntlig framställning organiseras och fungerar i praktiken samt vilka problem som 
kan förknippas med denna undervisning. 
 
1. Sigrun Svenkerud. (2013). «Ikke stå som en slapp potet» - elevsynspunkter 
på opplæring i muntlige ferdigheter Acta Didactica Norge Vol 7 nr 1., s. 1-16 
 
Svenkerud (2013:1) presenterar talet som en av fem grundläggande färdigheter som 
bör behandlas inom undervisning i Norska som modersmål. Nyligen publicerad 
forskning visar dock på att endast en liten del av undervisningen läggs på färdigheter 
av detta slag, i synnerhet på talet. Systematisk talundervisning tycks inte förekomma i 
någon stor utsträckning och den talundervisning som bedrivs behandlar endast vissa 

gymnasieskolan. 
Uppsala: 
Uppsala 
universitet. Diss 

Summon ”Muntlig 
kommunikation” 
OCH retorik 

 28 28 4 3 Olsson Jers, 
Cecilia. (2012, 3 
juni). Retoriken i 
klassrummet. 
Retorikmagasinet. 
Hämtad från 
https://www.ret
orikforlaget.se/r
etoriken-i-
klassrummet/ 
 
Olsson Jers, 
Cecilia. (2010). 
 
Palmér, Anne. 
(2008). 

Manuell 
sökning 

      Begum, Miriam 
& Farooqui, 
Sabrin. (2008). 
School Based 
Assessment: Will 
it really change 
the education 
scenario in 
Bangladesh? I 
International 
Education Studies, 
Vol.1, No.2. 
 
Svenkerud, 
Sigrun. (2013). 
«Ikke stå som en 
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delar av det som beskrivs i styrdokumenten (ibid.:2-3). Svenkerud (2013:1) har genom 
intervjuer med tolv elever vid två högstadieskolor i Norge, genomfört en kvalitativ 
undersökning som belyser vad elever anser att de lär sig om muntliga färdigheter, 
samt hur de upplever arbetet med muntlig framställning. Författaren undersöker även 
vilken typ av vägledning eleverna får i arbetsprocessen.  
 
Studiens resultat visar att muntlig framställning i den norska skolan inte sällan tycks 
vara organiserad som en fri arbetsform, där eleverna förväntas ta stort eget ansvar i 
arbetsprocessen (ibid.:4). Eleverna beskriver arbetet med muntlig framställning som 
en blandning av grupparbete och individuellt arbete, vilket till största delen handlar 
om planering och genomförande av tal. De delas oftast in i grupper där en eller två 
ledare väljs ut. Sedan samtalar eleverna om innehåll och arbetsfördelning och arbetar 
vidare individuellt med förberedelserna. Läraren tar ansvar i processen kring 
gruppindelning samt hjälper till med administrativa uppgifter. Eleverna uppger att de 
får mycket lite, eller ingen explicit undervisning eller vägledning av läraren i arbetet 
med muntlig framställning. De menar istället att lärandet sker genom erfarenhet och 
praktik (ibid.:8-11). Många elever upplever att läraren inte har tid att lyssna, vilket 
bidrar till att det stora förberedelsearbetet sker i hemmet. De elever som utvecklas av 
denna situation blir följaktligen elever vars anhöriga avsätter tid för att lyssna och ge 
respons, vilket betraktas som en reproduktion av sociala samhällsskillnader (ibid.:13). 
 
2. Anne Palmér. (2002). Muntlig svenska. Intervjuer med lärare och elever om 
talets roll i undervisning och bedömning. I Jönsson, L. (red.) (2002). Svenskans 
beskrivning: [SvB.]. 24, Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning, 
Linköping, 22-23 oktober 1999. Linköping: Linköpings universitet 
 
Palmér (2002) har genom semistrukturerade intervjuer med lärare och elever vid fem 
gymnasieskolor genomfört en kvalitativ studie, för att undersöka deras tankar kring 
talets roll i undervisningen. Författaren (2002:203-204) konstaterar att lärares attityd 
till samt värdering av muntlig kompetens i svenskämnet varierar. En del lärare 
värderar språkfärdigheter i tal och skrift lika i relation till bedömning, medan andra 
betraktar och värderar skrift tyngre. Elevernas vetskap kring huruvida de båda 
färdigheterna värderas och bedöms likvärdigt eller inte tycks även variera. 
Undersökningen visar att systematisk talundervisning med goda resultat genomförs 
vid en utav de fem medverkande skolorna. Utöver detta beskriver författaren 
talundervisningen som sporadisk, i den meningen att samtal förekommer och 
integreras i undervisningen på olika sätt men endast vid enstaka tillfällen. Vid en utav 
skolorna tycks den muntliga kommunikationsformen helt underordnas resterande 
undervisning. Här tycks ingen färdighetsträning planeras, utan läraren utgår ifrån ett 
tema som eleverna får läsa in sig på, för att sedan välja den kommunikationsform som 
passar då detta ska presenteras. Två av lärarna uttrycker att de önskar mer plats åt 
systematisk talundervisning i syfte att stärka kommunikationsförmågan hos eleverna 
samt genom variation av kommunikationsformer öka motivationen hos elever med 
svaga skrivkunskaper (ibid.:199). 
 
3. Anne Palmér. (2008). Samspel och solostämmor: om muntlig  
kommunikation i gymnasieskolan. Uppsala: Uppsala universitet. Diss. 
 
Palmér (2008) har intresserat sig för språkutveckling med fokus på muntlighet, då hon 
menar att detta område ibland tas för givet i skolan i relation till det skriftliga. 
Författaren menar, likväl som andra forskare (se ex. Hultin 2006, Olin-Scheller 2006, 
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Lundström 2007) att litteraturstudiet får betydligt större utrymme i 
svenskundervisningen på gymnasiet till skillnad från den övriga språkundervisningen. 
Hon genomförde därför en kvalitativ studie av den muntliga kommunikationen i 
svenska och karaktärsämnen i två yrkesförberedande klasser på gymnasiet, med fokus 
på resonemang, förberett tal och lärande. 
 
Författaren framhåller metakunskap som grundläggande i arbetet med muntlig 
framställning. Att kunna tala om strategier för tal, använda dem och även tillämpa 
dem vid utvärdering gör arbetsprocessen konkret och lättillgänglig. Träning och 
kunskap i den retoriska arbetsprocessen beskrivs alltså som gynnsam vid utvecklandet 
av den muntliga kommunikativa kompetensen. För att göra metakunskapen tillgänglig 
för eleverna föreslår Palmér (2008:189-190) två tillvägagångssätt, där det första 
handlar om att analysera andra talare. Det andra förslaget handlar om att öka elevers 
metakunskap genom att utgå ifrån det egna talandet samt relationen mellan teori, 
praktik och talaren som person. 
 
Resultatet visar att undervisning i muntlig framställning, i form utav förberett tal 
knappt förekommer i en utav de medverkande klasserna. I den andra representerade 
klassen genomförs dock muntliga framställningar av detta slag, men författaren menar 
att metaspråket och den retoriska arbetsprocessens förberedelsefaser helt saknas, 
vilket resulterar i att eleverna inte erhåller något metaspråk. Eleverna upplever att de 
får mycket liten vägledning i arbetet med muntliga framställningar. Den muntliga 
framställningen tycks betraktas som instrumentell, i den bemärkelsen att den 
genomförs endast för att erhålla ett betyg. Detta bidrar till att lärandet mestadels 
handla om ämnesinnehållet i det som ska framföras (ibid.:192). 
 
4. Miriam Begum & Sabrin Farooqui. (2008). School Based Assessment: Will it 
really change the education scenario in Bangladesh? I International Education 
Studies, Vol.1, No.2.  
 
Skolsystemet i Bangladesh fokuserade tidigare på att bedömning av elevers skriftliga 
och memorerande kunskaper. Landets regering genomförde en förändring av 
styrdokumenten genom att skifta fokus på bedömningen till sociala färdigheter, 
personlig utveckling och muntlig kommunikativ kompetens. Begum och Farooquis 
(2008:46) valde att studera denna förändring för att undersöka lärares inställning till 
densamma. De genomförde en kvalitativ undersökning vid två skolor, där 18 lärare 
medverkade och där eleverna var mellan 6 och 12 år gamla. 
 
Begum och Farooquis (2008:49-50) beskriver hur lärares attityder till muntlighet i 
Bangladesh varierar, där hälften av lärarna i undersökningen ser arbetet med muntlig 
framställning som ett hjälpmedel för elevers personliga utveckling och muntliga 
kompetens. Den andra häften anser att det primära fokuset för bedömning 
fortfarande behandlar läs- och skrivförmåga hos eleverna, vilket betraktas som ett 
argument för att inte skapa mer utrymme för muntliga aktiviteter. Ytterligare ett 
argument för att inte fokusera på muntlighet i undervisningen tycks vara tidsåtgången, 
då flera lärare anser att arbetet med muntliga framställningar tar upp för mycket tid i 
relation till övrig undervisning. Vidare ser en del lärare förändringen av 
bedömningssystemet som ett sätt att försöka gynna privatundervisning. En annan 
anledning till missnöjet beskrivs genom konkurrensen för betyg: 
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“If we do not give high marks to the children of locally influential people, they 
may come down on us. We may come under their attack” (Begum och 
Farooquis, 2008:50). 

 
Författarna menar att en anledning till missnöjet kan handla om bristfällig utbildning i 
det nya bedömningssystemet. För att kunna tillämpa en ny typ av undervisning krävs 
förståelse för vad den egentligen innebär (ibid.:49-50). 
 
5. Cecilia Olsson Jers. (2010). Klassrummet som muntlig  arena: att bygga och 
etablera ethos. Lund: Lunds universitet. Diss. 
 
Olsson Jers (2010) har under ett läsår följt 29 elever på samhällsvetenskapliga 
programmets första år på gymnasiet, i syfte att undersöka hur de bygger och etablerar 
ethos samt hur de utvecklar muntlig kommunikativ förmåga. Under den tid som 
författaren följde den aktuella klassen genomförde hon en närmare kvalitativ studie av 
ett undervisningsupplägg på sju veckor i svenskämnet. Det primära syftet med studien 
var att undersöka elevers möjligheter att bygga och etablera ethos vid muntlig 
framställning. Inom retoriken finns tre argument, vilka bör användas i balans för att 
uppnå önskat syfte med talet: ethos, pathos och logos. Argumentet ethos kan beskrivas 
som talarens identitet vilken används för att skapa trovärdighet i kommunikativa 
sammanhang. Ethos är alltså det övertalningsmedel som tillräknas talarens karaktär 
inför lyssnaren. Begreppet ethos innefattar både yttre och inre medel, där de inre 
beskriver karaktärsdrag hos talaren medan det yttre beskriver eventuella titlar eller 
utmärkelser som tillskrivits talaren i fråga (ibid.: 2010:13). 
 
Författaren menar att undervisning i muntlig framställning får betydligt mindre 
utrymme i skolan till skillnad från det skriftliga arbetet. Eleverna i undersökningen 
upplever en obalans mellan undervisning i skriftlig respektive muntlig framställning, 
till fördel för den skriftliga (ibid.:131). Den muntliga framställningen upplevs vara 
något som läraren anser att eleverna ska kunna genomföra utan vidare undervisning. 
Samtidigt beskriver författaren hur lärarens intuitioner tycks vara att ha en jämn 
fördelning mellan de båda kommunikationsformerna (ibid.: 135). Arbetet med 
muntlig respektive skriftlig framställning skiljer sig åt både i tid och innehåll. Utav de 
lektioner som presenterats för eleverna, planeras lika många tillfällen till förberedelse 
och genomförande av muntlig respektive skriftlig framställning. Dock förefaller den 
reala klocktiden skilja sig åt till fördel för den skriftliga uttrycksformen, då de 
lektioner som ämnas till arbete med muntlig framställning är väsentligt kortare. Denna 
tidsbrist tycks även påverka möjligheten av direkt respons i samband med 
presentationen av de muntliga framställningarna (ibid.: 148-149). 
 
Eleverna i Olsson Jers (2010:148) undersökning upplever att de genomför muntliga 
framställningar på samma sätt som de tidigare gjort på grundskolan och 
omständigheterna beskrivs som likartade oavsett tillfälle. De känner en stor osäkerhet 
inför muntliga framställningar och de efterfrågar mer ”träning” i muntlig 
framställning trots relativ lång erfarenhet sedan grundskolan. Vidare beskriver 
författaren funktionalitetens roll kopplat till skolrelaterade aktiviteter. Elever behöver 
känna att arbetet med skoluppgifter fyller sin funktion i samhället i stort. Varför ska vi 
lära oss det här? I den aktuella undersökningen får eleverna arbeta med nio olika 
genrer när det kommer till skriftlig framställning, till skillnad från det muntliga där det 
endast erbjuds två genrer att arbeta med, vilket av författaren betraktas som en 
anledning till att eleverna till viss del ifrågasätter huruvida det är relevant att 
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genomföra muntliga framställningar i skolan (ibid.:142-143). Författaren ställer sig 
frågan varför eleverna efterfrågar mer färdighetsträning i muntlig framställning, då de 
samtidigt ifrågasätter uttrycksformens funktion. Hon menar att eleverna upplever att 
något saknas i undervisningen, men kan inte uttryckligen beskriva vad som saknas då 
de inte erhållit ett metaspråk. De säger att de behöver träna mer, dvs. efterfrågar actio 
i större utsträckning, vilket författaren dock beskriver som den mest förekommande 
arbetsfasen i undervisningen. Författaren drar slutsatsen att eleverna omedvetet 
önskar mer undervisning i och om den retoriska arbetsprocessen och menar att 
undervisningen speciellt saknar arbete inom faserna intellectio, dispositio, elocutio 
och memoria. Stora delar av undervisningen i muntlig framställning tycks utgöras av 
inventio och actio, vilket beskriver inhämtandet av stoff samt den praktiska 
presentationen av den muntliga framställningen (ibid: 147-148). Författaren som 
utreder byggande och etablering av ethos hos elever, menar att denna typ av 
undervisning framförallt möjliggör etablering av ethos vid arbetsfasen actio. 
Byggandet av ethos förväntas istället ske vid förberedelsefaserna, vilka till stora delar 
beskrivs som saknade i den aktuella undervisningen (ibid.:150). Slutsatsen blir således 
att den arbetsprocess som ligger till grund för både skriftliga och muntliga 
framställningar används i betydligt mindre utsträckning när det kommer till det 
muntliga arbetet. Författaren förespråkar arbete med hela den retoriska 
arbetsprocessen, för att möjliggöra utveckling av ett metaspråk genom vilket eleverna 
kan förstå och analysera sina egna och andras muntliga framställningar möjliggör 
utveckling av den kommunikativa kompetensen. 
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6. Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie är att utreda vad aktuell forskning säger om 
undervisningen i muntlig framställning i gymnasieskolan. Den valda metoden är att 
systematiskt sammanställa tidigare vetenskaplig forskning för att kunna besvara 
studiens frågeställningar. 
 
I följande avsnitt kommer studiens upplägg och den valda metoden att diskuteras i 
relation till studiens syfte. Därefter följer en resultatdiskussion utifrån studiens syfte 
och frågeställningar. 

6.1 Metoddiskussion 
Studiens syfte och frågeställningar är inriktade mot den svenska gymnasieskolan och 
störst fokus har därför lagts på att söka forskning som belyser just denna 
utbildningsnivå. En utökad målgrupp i form utav ett större åldersspann hos elever 
skulle kunna generera fler intressanta resultat, men urvalet har begränsats utifrån 
studiens syfte och frågeställningar. Den internationella litteratur som stod att finna 
behandlar inte undervisning vid skolor som är jämförbara med svensk gymnasienivå. 
Detta kan diskuteras i relation till studiens syfte och frågeställningar. Det ansågs trots 
detta relevant att presentera denna forskning, i syfte att försöka jämföra resultaten 
och därmed öka den externa validiteten. Extern validitet beskriver huruvida en studies 
resultat kan betraktas som generaliserbart. En studie kan ses som ett stickprov, vilket 
bör kunna generaliseras till populationen i syfte att skapa en god extern validitet 
(Eriksson Barajas et al., 2013:100). Den aktuella litteraturstudiens resultat kan dock 
diskuteras ytterligare ur detta perspektiv, då den utvalda och använda forskningen är 
kvalitativ och därmed belyser enstaka klassrumssituationer, åsikter eller upplevelser. 
För att kunna generalisera resultatet av denna litteraturstudie behövs fler omfattande 
studier inom området.  

Vid arbetet med sökprocessen valdes ett antal relevanta sökord ut. Efter ett möte med 
en bibliotekarie vid Högskolan Dalarna kunde ytterligare sökord inkluderas och 
kombineras för utökat sökresultat. Andra sökord och kombinationer skulle rimligtvis 
kunna resultera i ett större antal relevanta studier inom det aktuella området. Det är 
givetvis önskvärt att en systematisk litteraturstudie behandlar all forskning som finns 
inom det aktuella området, vilket dock förutsätter praktiska och ekonomiska resurser. 
Det visade sig att den litteratur som stod att finna senast publicerades 2013, vilket 
ifrågasattes. Dock är uppgiften med en litteraturstudie inte att hitta så mycket 
forskning som möjligt, utan istället sammanställa den forskning som faktiskt finns att 
tillgå (ibid.:31). 

Under sökprocessen uppkom flera träffar som innehöll forskning gällande muntlig 
framställning inom undervisning för främmande språk (foreign language). Flertalet 
undersökningar behandlade även talängslan (speaking anxiety), vilka i denna studie 
har valts bort i syfte att begränsa litteraturen till det aktuella syftet och 
frågeställningarna. Studier som behandlar muntlig framställning i främmande språk 
skulle eventuellt kunna ge några intressanta resultat att diskutera, då ett antagande är 
att undervisningen i muntlighet kan se likartad ut i ett första- respektive andraspråk. 
Till viss del kan också talängslan upplevas relevant i sammanhanget då det starkt kan 
kopplas till betydelsen av undervisning i muntlig framställning, men ovanstående 
forskningsområden överlämnas i detta fall till studier mer inriktade på just detta 
fenomen.  
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6.2 Resultatdiskussion 
Under följande rubrik genomförs en resultatdiskussion där föreliggande forskning 
sammanställs och jämförs i syfte att komma fram till relevanta slutsatser. 
Diskussionen är kopplad till och presenterad i linje med litteraturstudiens syfte och 
frågeställningar: 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att utreda vad aktuell forskning säger om 
undervisningen i muntlig framställning i gymnasieskolan. 
 
Studiens frågeställningar är: 
 
Vilken betydelse tillmäts undervisning i muntlig framställning i gymnasieskolan? 
 
Hur organiseras/fungerar denna undervisning i muntlighet? 
 
Vilka särskilda problem kan förknippas med undervisningen i muntlig framställning? 
 
6.2.1 Vilken betydelse tillmäts undervisning i muntlig framställning? 
Enligt Palmér (2002:203–204) värderar lärare språkfärdigheter i tal och skrift på olika 
sätt. En del värderar de båda färdigheterna lika i relation till bedömning, medan andra 
betraktar kompetens i skrift som viktigare. Detta bidrar till att elevernas upplever en 
osäkerhet kring hur olika färdigheter värderas och bedöms. Palmér (2008:192) 
beskriver hur den muntliga framställningen betraktas som instrumentell, vilket 
betyder att den ofta genomförs i syfte att erhålla ett betyg. Detta bekräftas av Olsson 
Jers (2010:135) och Svenkerud (2013:8-9), som menar att elever upplever den 
muntliga framställningen som något läraren anser att de ska kunna genomföra utan 
vidare undervisning. Detta kan i sin tur jämföras med den studie som genomförts av 
Begum och Farooquis (2008:49-50), som beskriver hur lärares attityder till muntlighet 
i Bangladesh varierar. Hälften av lärarna i undersökningen ser arbetet med muntlig 
framställning som ett hjälpmedel för elevers personliga utveckling och muntliga 
kompetens. Den andra häften anser att det primära fokuset för bedömning 
fortfarande är läs- och skrivförmåga hos eleverna, vilket betraktas som ett argument 
för att inte ge mer utrymme för muntliga aktiviteter i skolan. Ytterligare ett argument 
för att inte fokusera på muntlighet i undervisningen är i denna undersökning 
tidsåtgången, då flera lärare anser att arbetet med muntliga framställningar tar upp för 
mycket tid i relation till övrig undervisning (ibid.:49-50). Detta stämmer också överens 
med den situation som råder i den svenska gymnasieskolan, där den planerade 
tidsåtgången för muntlig framställning är betydligt kortare i jämförelse med den 
skriftliga (Olsson Jers, 2010; Palmérs, 2002, 2008). Den begränsade 
undervisningstiden skulle kunna betraktas som ett resultat av lärares attityd till den 
muntliga framställningen. 
 
6.2.2 Muntlig framställning som klassrumsaktivitet 
Olsson Jers (2010:143-244) beskriver hur teori och praktik bör ses som oskiljaktiga 
när det kommer till undervisning i muntlig framställning. Den teoretiska 
tankeprocessen sätter igång det praktiska handlandet och förståelsen för teorin 
förutsätter övning i praktiken. Författaren framhåller alltså, likt Palmér (2008:189-
190), metakunskap som ovärderlig i arbetet med muntlig framställning. Kunskap om 
samt träning i den retoriska arbetsprocessen beskrivs av ovanstående forskare som en 
förutsättning vid utvecklandet av den muntliga kommunikativa kompetensen. 
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De studier som genomförts av ovanstående författare visar dock att undervisning i 
muntlig framställning inom svenskämnet tycks tas för given i jämförelse med 
undervisning i skriftlig framställning samt litteraturundervisning (Olsson Jers, 2010; 
Palmérs, 2002, 2008). Enligt Olsson Jers (2010:131) studie genomförs en planering 
och ett genomförande av undervisning i muntlig framställning i den representerade 
klassen. Dock skiljer sig arbetet med muntlig respektive skriftlig framställning åt i 
både tid och innehåll, trots att lärarens intuitioner tycks vara att presentera en jämn 
fördelning mellan de båda språkliga aktiviteterna. Läraren planerar lika många 
lektionstillfällen till förberedelse och genomförande av muntlig respektive skriftlig 
framställning, men den faktiska klocktiden skiljer sig åt till fördel för den skriftliga 
uttrycksformen (ibid.:135). Eleverna i undersökningen menar att muntliga 
framställning genomförs under likartade omständigheter oavsett tillfälle. 
Omfattningen av genrer att arbeta med tycks vara betydligt större vid arbetet med 
skriftlig framställning i jämförelse med vid muntlig framställning. Eleverna känner 
osäkerhet inför muntliga framställningar och efterfrågar mer ”träning” i detta, trots 
relativt lång erfarenhet sedan grundskolan. Då eleverna upplever att något saknas i 
undervisningen, drar författaren slutsatsen att de omedvetet önskar mer undervisning 
i och om den retoriska arbetsprocessen för att därmed kunna utveckla ett metaspråk. 
Hon menar att undervisningen framförallt saknar arbete inom faserna intellectio, 
dispositio, elocutio och memoria (Olsson Jers, 2010:142-149). Resultatet av Palmérs 
(2002:199) undersökning visar att systematisk talundervisning med goda resultat 
genomförs vid en utav de fem medverkande skolorna. Till skillnad från resultatet av 
Olsson Jers (2010:131, 135) undersökning sker talundervisningen i resterande klasser 
mer sporadisk och i en utav klasserna tycks muntliga aktiviteter helt saknas. I Palmérs 
(2008:192) senaste undersökning beskrivs aktiviteten muntlig framställning som 
knappt förekommande i en utav de representerade klasserna. I den andra 
medverkande klassen genomförs dock muntliga framställningar, men författaren 
menar likt Olsson Jers (2010:150) att metaspråket och den retoriska arbetsprocessens 
förberedelsefaser helt saknas (Palmér, 2008:192). 
 
I den norska högstadieskolan tycks liknande fenomen förekomma. Svenkerud 
(2013:1) beskriver hur forskning visar på att endast en begränsad del av 
undervisningen behandlar muntlig kompetens. Systematisk talundervisning tycks även 
här vara ytterst sällsynt och den talundervisning som bedrivs behandlar endast vissa 
delar av det som beskrivs i styrdokumenten. De elever som medverkat i studien 
beskriver muntlig framställning som en fri arbetsform, där de till största delen 
förväntas ta eget ansvar i arbetsprocessen. Arbetet beskrivs som en kombination av 
grupparbete och individuellt arbete, vilket handlar om planering och genomförande 
av tal (ibid.:1-4). Detta liknar de resultat som Palmér (2008:192) och Olsson Jers 
(2010:147) presenterar gällande innehållet i den retoriska arbetsprocessen, där faserna 
inventio och actio primeras. Eleverna i Svenkeruds (2013:8-11) studie saknar 
instruktion och vägledning av läraren i arbetet med muntlig framställning, vilket 
stämmer överens med situationen i den svenska skolan (Olsson Jers, 2010: 188; 
Palmér, 2008:192). Många elever upplever att läraren inte har tid att lyssna och det 
stora förberedelsearbetet sker således i hemmet (Svenkerud, 2013:8-11). 
 
6.2.3 Problematik vid undervisning i muntlig framställning 
Omfattningen av genrer att arbeta med tycks vara betydligt mindre vid arbetet med 
muntlig framställning kontra skriftlig framställning (Olsson Jers, 2010:142). Eleverna i 
Olsson Jers (2010:148) undersökning menar att muntliga framställningar genomförs 
med likartade omständigheterna oavsett tillfälle, och den planerade tidsåtgången för 
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muntlig framställning är betydligt kortare i jämförelse med den skriftliga (Olsson Jers, 
2010; Palmér, 2002, 2008). Två av lärarna i Palmérs (2002:199) första undersökning 
uttrycker att de önskar mer plats åt systematisk talundervisning i syfte att stärka 
kommunikationsförmågan. Ytterligare ett argument till att införa en större variation 
av kommunikationsformer i undervisningen tycks vara att öka motivationen hos 
elever med svaga skrivkunskaper. Detta önskemål kan betraktas som ett starkt 
synliggörande av den begränsade tidsåtgången för undervisning i muntlig 
framställning i skolan. Begränsningar i undervisningstid och innehåll bidrar till att 
eleverna får mycket små möjligheter att utöka sin repertoar. Den upplevda tidsbristen 
påverkar också lärares möjlighet av direkt respons i samband med presentationen av 
de muntliga framställningarna (Olsson Jers, 2010:148-149), vilket bekräftas av att 
elever efterfrågar utökad respons av muntliga framställningar (ibid.:188). Svenkeruds 
(2013:8-9) undersökning styrker ovanstående, då elever uppger att de får mycket lite 
eller ingen explicit undervisning eller vägledning av läraren i arbetet med muntlig 
framställning. Eleverna berättar att de istället lär sig genom erfarenhet och praktik. 
Många elever upplever att läraren inte har tid att lyssna, vilket bidrar till att det stora 
förberedelsearbetet ofta sker i hemmet. De elever som får störst möjlighet till 
utveckling av denna situation är elever vars anhöriga har tid och möjlighet att lyssna 
och vägleda, vilket bidrar till en reproduktion av sociala samhällsskillnader (ibid.:13).  
 
Då den muntliga framställningen många gånger betraktas som instrumentell och 
därmed ofta genomförs i målet att uppnå ett betyg, kommer lärandet mestadels att 
handla om ämnesinnehållet i det som ska framföras (Palmér, 2008:192). Olsson Jers 
(2010:32–33) beskriver denna fas som inventio, vilken i detta fall får större utrymme i 
relation till övriga delar av den retoriska arbetsprocessen. Stort fokus på 
ämnesinnehåll i den muntliga framställningen tycks överta utrymmet från arbetet med 
det metaspråk som förespråkas av både Olsson Jers (2010) och Palmér (2008). 
 
Olsson Jers (2010:147-148) beskriver alltså hur stora delar av undervisningen i 
muntlig framställning består av arbetet med inventio och även actio. Författaren som 
utreder byggande och etablering av ethos hos elever, menar att denna typ av 
undervisning framförallt möjliggör etablering av ethos vid actio. Byggandet av ethos 
förväntas istället ske vid förberedelsefaserna, vilka till stora delar beskrivs som 
saknade i den aktuella undervisningen (ibid.:150). Slutsatsen av ovanstående är alltså 
att den arbetsprocess som ligger till grund för skriftliga och muntliga framställningar 
används i betydligt mindre utsträckning när det kommer till det muntliga arbetet 
(ibid.:149). 
 
Begum och Farooquis (2008:49-50) beskriver de argument som ligger till grund för 
lärares negativa inställning till muntlig framställning. Många lärare uppfattar läs- och 
skrivarbete som viktigare än muntligt arbete, då de värderar detta högre i relation till 
bedömning. Denna värdering av muntliga aktiviteter bidrar till att lärare ser 
muntlighet som tidskrävande i relation till övrig undervisning. Utöver detta tolkar en 
del lärare i undersökningen förändringen av bedömningssystemet som ett sätt att 
främja privatundervisning. Även konkurrensen för betyg beskrivs som ett argument 
för minskad undervisning i muntlighet. Ovan beskrivs alltså ett antal försök till 
argument för att skapa minskat utrymme för muntliga aktiviteter vid de medverkande 
skolorna. Begum och Farooquis (2008:49-50) ser till viss del dessa argument som rop 
på hjälp. De poängterar därför vikten av att vidareutbilda lärare i det nya 
bedömningssystemet, för att möjliggöra förståelse för dess innebörd. Som tidigare 
nämnts tycks lärares attityder till muntlig framställning variera. Då Palmérs (2002, 
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2008), samt Olsson Jers (2010) undersökningar genomfördes innan utgivelsen av den 
senaste läroplanen (Läroplan, 2011), skulle det vara intressant att diskutera huruvida 
lärare i den svenska skolan har fått tillgång till tillräcklig vidareutbildning i den senaste 
läroplanen, då begreppet den retoriska arbetsprocessen infördes? 

6.3 Sammanfattning och slutsatser 
De slutsatser som kan dras utifrån den genomförda litteraturstudiens resultat, är att 
muntlig framställning ofta får mycket begränsat undervisningsutrymme i den svenska 
gymnasieskolan. Lärares attityder till muntliga framställningar och bedömningen av 
densamma varierar. En del lärare menar att muntligt arbete bör betraktas som 
likvärdigt med skriftliga aktiviteter, medan andra ser arbetet med muntliga 
framställningar som tidskrävande i relation till övrig undervisning. Utifrån den 
forskning som presenterats tycks ovanstående resultat även spegla den internationella 
situationen. I svenskundervisningen tar både litteraturarbete och arbetet med skriftliga 
framställningar utrymme på bekostnad av arbetet med muntliga framställningar, vilket 
även stämmer överens med resultaten från undersökningar genomförda i både Norge 
och Bangladesh. Trots att ambitionen hos en del lärare tycks vara att fördela en jämn 
undervisningstid mellan skriftligt och muntligt arbete, förefaller den verkliga 
undervisningstiden verka fördelaktigt för arbetet med skriftliga framställningar.  
 
Systematisk talundervisning förespråkas uttryckligen av flertalet författare, där den 
retoriska arbetsprocessen ses som ett bra verktyg för utveckling av metakunskap och 
den muntliga kommunikativa kompetensen. Den undervisning som bedrivs i, om och 
genom muntlig framställning i gymnasieskolan tycks dock till största delen handla om 
insamling av material (inventio) samt genomförandet av den muntliga presentationen 
(actio). Lärandet handlar således framförallt om innehållet för den muntliga 
framställningen och därmed etablering av ethos vid själva framförandet. Muntlig 
framställning i skolan tycks i flera fall tendera att genomföras utan explicit 
undervisning i hela den retoriska arbetsprocessen. 
 
Skillnaden mellan arbetet med skriftliga respektive muntliga framställningar tycks även 
ligga i omfattningen av genrer. En tendens som framkommer av resultatet är att 
elever får möjlighet att arbeta med fler genrer när det kommer till skriftliga 
framställningar och färre i arbetet med de muntliga. Lärare upplever tidsbrist i arbetet 
med muntliga framställningar, vilket även tycks resultera i att begränsningar av 
utvidgad respons i direkt anslutning till muntliga presentationer. Elever från både 
Sverige och Norge uppger att de får mycket liten, eller ingen undervisning i muntlig 
framställning samt efterfrågar mer respons och vägledning av lärare. Stora delar av 
förberedelsearbetet sker i hemmet med eventuell vägledning av anhöriga, vilket i sin 
tur kan resultera i reproduktion av sociala samhällsskillnader. 
 
Sammanfattningsvis tycks undervisning i muntlig framställning tillskrivas mindre 
betydelse i relation till övrig svenskundervisning, vilket bidrar till att den får mindre 
tidsutrymme och innehållet begränsas. Den undervisning som bedrivs behandlar 
endast delar av den retoriska arbetsprocessen och elever efterfrågar mer undervisning 
samt utvidgad respons i arbetet med muntliga framställningar. Denna undervisning 
resulterar i att elevers lärande framförallt sker genom erfarenhet och praktik istället 
för genom explicit undervisning. Detta bidrar i sin tur till att elevers 
utvecklingspotential inom muntlig kommunikation begränsas. Införandet av den 
retoriska arbetsprocessen i svenskämnet (Läroplan, 2011), skulle kunna betraktas som 
ett argument för att tillskriva arbetet med muntliga framställningar större betydelse än 
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tidigare. Detta kan i sin tur vara ett tecken på att muntlig kommunikativ kompetens 
ses som en allt mer viktig förmåga att utveckla i vårt nutida samhälle. 

6.4 Vidare forskning 
Den forskning som ingår i denna litteraturstudie är av kvalitativ art, vilket betyder att 
den ger detaljerad information kring enstaka fenomen. Studien kan ses som ett 
stickprov, vilket inte helt kan generaliseras till populationen (Eriksson Barajas et al., 
2013:100). För att kunna fastställa ett mer generaliserbart resultat vore genomförande 
av fler omfattande studier inom området önskvärt. 
 
Denna studies föreliggande forskning, som behandlar den svenska gymnasieskolan, är 
genomförd innan införandet av den nya läroplanen (Läroplan, 2011). Vid införandet av 
den senaste läroplanen tillkom den retoriska arbetsprocessen som verktyg för 
utveckling av elevers muntliga kompetens. Framtida forskning bör förslagsvis kunna 
inriktas på jämförelser mellan den undervisning som bedrivits innan, respektive efter 
införandet av den retoriska arbetsprocessen i den nya läroplanen. Detta för att 
klargöra i vilken utsträckning lärare utnyttjar den retoriska arbetsprocessen som 
verktyg vid undervisning i muntlig framställning. 
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