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Abstract: 
 
Denna studie syftar till att ge kunskap om hur några svensklärare i årskurs 1–3 bedriver 
undervisning för att stödja elevers utveckling av förmågan att genomföra muntliga 
presentationer. För att nå syftet har semistrukturerade intervjuer med sju lärare från fyra skolor 
gjorts. Data har analyserats med hjälp av innehållsanalys utifrån det sociokulturella perspektivet 
som teori.  
 
Studiens resultat visar att de utvalda lärarna anser att elevernas tillämpning av grundläggande 
retoriska färdigheter samt goda kunskaper i den berörda presentationens ämnesinnehåll är 
viktigt för att nå hög måluppfyllelse. Samtidigt visar studiens resultat att lärarna uppger att 
explicit undervisning för att utveckla dessa färdigheter förekommer i liten utsträckning. Lärarna 
beskriver att de ändå ger elever rikligt med tillfällen att tala i klassrummet och att de använder 
övergripande såväl som direkt stöttning för att elever ska känna trygghet i gruppen. Lärarna 
säger att de försöker bedriva undervisning som jag tolkar landar inom ramen för den proximala 
utvecklingszonen genom att de låter undervisningsinnehållet baseras på elevers individuella 
utgångspunkter och stegvis utmanar eleverna mot målet att prestera väl i muntliga 
presentationer inför en publik. Huvudslutsatsen är att lärare verkar vara väl medvetna om hur 
de bedriver undervisning som syftar till att stödja elevers muntliga färdighetsutveckling, 
samtidigt som det förfaller råda en osäkerhet i vilka förmågor och färdigheter elever bör 
behärska för att kunna utvecklas i att hålla muntliga presentationer. Denna osäkerhet kan 
relatera till att kopplingen framstår som otydlig mellan de didaktiska frågorna vad elever 
behöver utveckla och hur undervisningen ska bedrivas. 
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1. Inledning 
Den 23 september stegade den 16-åriga miljöaktivisten Greta Thunberg in på Förenta 
Nationernas klimattoppmöte för att hålla ett tal som skulle komma att beröra stora delar av 
världens befolkning. Det hyllade talet florerar ännu i såväl digitala tidningar som övriga sociala 
medier och utgör ett gott exempel på talets kraft för att göra sig hörd, påverka människor och 
bidra till förändring. 
 
Att Greta Thunberg valde att använda det muntliga talet som metod för att förmedla sitt budskap 
istället för skriftspråket är inte en slump. Talkonsten har sedan urminnes tider varit ett medel 
för att forma den värld som vi lever i. Under muntliga framföranden kan en situerad 
kommunikation med känsla av personlig kontakt skapas mellan talaren och åhörarna. Genom 
att förstå och behärska talspråkets retorik så som användandet av röstläge och kroppsspråk så 
kan talaren förstärka sitt budskap, och därmed få en genomslagskraft så stor att det möjliggör 
påverkan av samhällsutvecklingen. 
 
Talets användningsområden sträcker sig över sociala arenor så som utbildning och arbetsliv; 
sociala arenor som samtliga medborgare kommer utsättas för under sin livstid. En stor del av 
Sveriges likväl som världens befolkning upplever dock ett obehag med att tala inför publik. I 
diskursen om upplevelser av muntliga framföranden uppger omkring 10–20 % av Sveriges 
befolkning att de känner talängslan i samband med att tala inför en publik (Studenthälsan 
Universiteten i Uppsala 2016; Lagerblad 2015; Nordlund 2001). Talängslan innebär alltså en 
stark obehagskänsla att tala inför publik och kan i värsta fall hämma människors sätt att leva 
genom ett undvikande av sociala sammanhang. För att färre människor ska behöva leva 
begränsade av rädslan att tala inför andra människor behöver skolan redan i de tidiga skolåren 
ge eleverna goda förutsättningar för att lyckas med sina muntliga presentationer. 
 
I läroplanen (2019:258) tillskrivs svenskämnet ett särskilt ansvar för att elever utvecklar 
förmåga att kommunicera i tal. Mer specifikt framgår det i svenskämnets kursplan för årskurs 
1–3 att elever ska utveckla förmåga att hålla muntliga presentationer om vardagsnära ämnen 
inför olika mottagare (Skolverket, 2019:258). Trots svenskämnets ansvar för elevers muntliga 
språkutveckling så förekommer muntliga framföranden i form av presentationer i de flesta 
skolämnen. Motiveringen av förekomsten av elevers muntliga presentationer skiljer sig dock 
mellan de olika ämnena. Muntliga presentationer förekommer vanligtvis i form av 
redovisningar i de ämnen som inte har språkutveckling som primärt fokus och syftet är i dessa 
fall att använda muntliga presentationer som en metod där elever ska inhämta eller redovisa 
nyvunna ämneskunskaper (Palmér, 2010:80). Detta kan jämföras med skolans språkämnen där 
muntliga presentationer skrivs fram i kursplanerna som en egen förmåga som eleverna ska 
utveckla under skoltiden. I dessa fall hålls de muntliga presentationerna i syfte att utveckla 
förmåga att just kunna hålla muntliga presentationer; eleverna ska lära sig att hålla muntliga 
anföranden (Palmér, 2010:80). I denna studie används formuleringar som ’muntliga 
presentationer’ och ’muntliga framföranden’ vilket syftar till att beskriva det som ovan benämns 
som ett muntligt anförande – det är alltså lärarnas undervisning där utvecklandet av att kunna 
tala inför en publik som är fokus snarare än muntliga redovisningar. 
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För att råda bot på denna utbredda talängslan, och för att leva upp till svensklärares 
läroplansreglerade ansvar så behöver undervisning således förekomma och anpassas för att 
elever ska utveckla förmåga att hålla muntliga presentationer. Under mina möten med 
svenskundervisning i årskurs 1–3 har jag dock identifierat en brist: explicit undervisning som 
syftar till att stärka elevers upplevelser av och prestation under muntliga presentationer tenderar 
att utebli. Denna studie görs därför med förhoppningen om att få möta lärare som kan falsifiera 
min hypotes om att explicit, stödjande undervisning i muntligt framförande inte förekommer i 
årskurs 1–3 i dagens svenskundervisning. Min förhoppning är vidare att kunna bidra med 
kunskap om hur lärare kan utforma stödjande undervisning för elevers utveckling i att hålla 
muntliga presentationer.  
 

2. Syfte och frågeställningar 
I dag upplever många människor talängslan, vilket innebär starka obehagskänslor inför och 
under talsituationer. Dessa obehagskänslor kan få stor inverkan på personens sätt att leva då det 
kan leda till ett undvikande av situationer och sammanhang där de förväntas tala inför andra. 
För att undvika att elever utvecklar talängslan under senare år, samt för att åtgärda den 
stigmatisering som muntlighet kan innebära under den första tiden i skolan så bör elever ges 
stöd i utvecklandet av att uttrycka sig genom muntligt tal redan i tidig ålder. Även om muntliga 
presentationer förekommer i de flesta skolämnen har svenskämnet ett särskilt ansvar för elevers 
muntliga färdighetsutveckling. Kursplanen för svenska i grundskolan framhåller att elever i 
årskurs 1–3 ska utveckla färdighet att hålla muntliga presentationer om vardagsnära ämnen för 
olika mottagare. 
 
Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att nå kunskap om hur sju svensklärare beskriver 
att de arbetar i årskurs 1–3 för att stödja elevers utveckling i att hålla muntliga presentationer. 
 
Med utgångspunkt i syftet besvaras följande frågeställningar: 
 

• Vad beskriver lärarna att elever behöver lära sig för att utvecklas i att hålla muntliga 
presentationer? 

• Hur beskriver lärarna att de bedriver undervisning för att stödja elevers utveckling i att 
hålla muntliga presentationer? 

 

3. Bakgrund 
Detta kapitel inleds med ett avsnitt där forskningsfältets problemställning beskrivs mer 
ingående, vilket är att en stor andel av världens befolkning känner talängslan som i sin tur 
påverkar individens val av deltagande i sociala sammanhang. Det inledande avsnittet motiverar 
studiens relevans, och tar upp vilka utmaningar svensklärare, liksom andra ämneslärare, möter 
när elever förväntas uttrycka sig muntligt i klassrummet. Därefter följer en beskrivning av 
sambandet mellan talängslan, attityder till och prestationer under muntliga presentationer. Att 
beskriva elevattityder och prestationer i relation till talängslan ger insikt i varför lärare behöver 
stötta talängsliga elever tidigt i utvecklingen för att lindra dess obehagskänslor. Fortsättningsvis 
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redogörs för retorik som begrepp och dess betydelse för elevers muntliga färdighetsutveckling 
samt hur retorikundervisning kan bedrivas i de lägre åldrarna. Avslutningsvis beskrivs hur 
talövning och övergripande såväl som direkt stöttning kan användas i undervisning där det 
centrala målet är att stärka elevers prestationsmässiga och attitydrelaterade utveckling i att hålla 
muntliga presentationer. 
 
3.1 Vad är talängslan? 
Som tidigare nämnts upplever omkring 10–20 % av Sveriges befolkning talängslan; det är alltså 
vanligt förekommande att människor känner en stark nervositet i samband med att tala inför en 
publik (Studenthälsan Universiteten i Uppsala 2016; Lagerblad 2015; Nordlund 2001). 
Talängslan kan vanligtvis identifieras genom fysiologiska reaktioner i egenskap av exempelvis 
rodnad, hjärtklappning, skakningar i kroppen, muntorrhet samt försvagad eller darrig röst 
(Axelsson, 2011:16). De fysiologiska reaktionerna härstammar från kroppens sympatiska 
nervsystem som sedan urminnes tider haft till uppgift att alarmera för potentiell fara (Axelsson 
2011:13; Andersson, 2017:15). Talängslan upplevs i sammanhang där personen ifråga ska tala 
inför andra människor vilket är fallet vid muntliga presentationer och sociala sammankomster. 
Ängsligheten kan börja veckor innan den faktiska muntliga presentationen (Andersson 
2017:16). Talängslan kan på kort sikt leda till försämrad sömn, aptit och koncentration, och kan 
på lång sikt leda till ett undvikande av sociala sammanhang där personen kan förväntas 
kommunicera i tal (Ebrahimi, Pallesen, M. F. Kenter & Nordgreen 2019; Takac, Collett, J. 
Blom, Conduit, Rehm & De Foe 2019). 
 
 3.1.1 Talängslighetens inverkan på elevers attityder och prestationer 
Talängslan är ett utbrett problem i dagens samhälle och påverkar flera aspekter i människans 
vardag, däribland attityder till likväl som prestationer under muntliga presentationer. Att det 
sympatiska nervsystemet kan alarmera för fara i samband med muntliga presentationer beror 
på att talängslan grundar sig i en rädsla för att bli negativt bedömd av sina åhörare (Axelsson, 
2011:14). På grund av sociala grupperingar som människan är delaktig i och rent biologiskt 
känner ett beroende av, ter det sig naturligt att känna en oro inför att talsituationer kan leda till 
utstötning ur gruppen (Andersson 2017:65). 
 
Den rädsla som infinner sig i samband med att tala inför en publik kan påverka elevers attityder 
såväl som prestationer under muntliga presentationer. En attityd definieras som en varaktig 
inställning till något – exempelvis muntliga presentationer – som kan grunda sig på erfarenheter 
och uttrycks när människor gör ställningstaganden (Nationalencyklopedin, 2020). Som tidigare 
nämnts kan talängslan leda till ett utvecklat beteendemönster där talsituationer regelbundet 
undviks (Ebrahimi, Pallesen, M. F. Kenter & Nordgreen 2019; Takac, Collett, J. Blom, Conduit, 
Rehm & De Foe 2019). Talängsliga elever som ställs inför uppgiften att hålla en muntlig 
presentation kan välja att avstå från att genomföra detta moment och upplever ofta undvikandet 
som ett misslyckande. En prestation utgörs istället av huruvida en person klarar av något eller 
inte (Nationalencyklopedin, 2020). Det är vanligt förekommande att talängsliga personer 
känner en rädsla för att tidigare nämnda fysiologiska reaktioner ska synas. Reaktioner som 
stamning och svammel kan även påverka presentationens budskap då talaren kan uppfattas som 
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mindre övertygande eller att presentationen rentav blir obegriplig. De bristfälliga prestationerna 
kan i sin tur även leda till förändrade, negativa attityder kopplat till talsituationer och består 
ofta av nedvärderande tankar om sig själv (Axelsson, 2017:14). 
 
3.2 Muntliga presentationer och undervisning 
3.2.1 Retorik 
Palmér (2010:82) beskriver att kunskapen om retorik växte fram i det antika Athen då 
statsskicket möjliggjorde att männen kunde rösta i, ur antik bemärkelse, demokratiska val. I och 
med männens behov av att kunna argumentera och föra sin talan för att övertyga sina potentiella 
väljare utvecklades disciplinen retorik. Begreppet retorik kan översättas till vältalighet och 
beskrevs av Aristoteles som ”konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att 
övertyga” (Åkerstedt Lindell, 2014:8). Samtliga lärare, och i synnerhet språklärare, behöver ha 
kunskaper om retorik för att engagera sina elever i undervisningen (Fällman, 2013:21) och för 
att kunna undervisa om retorik för att möjliggöra elevers personliga utveckling likväl som 
förmåga att hålla muntliga presentationer (Åkerstedt Lindell, 2014:14). När elever ska lära sig 
att tala inför en publik kan teoretiska såväl som praktiska retorikkunskaper vara ett stöd för att 
framföra sitt budskap. Kunskap om hur rösten och kroppsspråket påverkar talarens trovärdighet 
och åhörarnas engagemang i att lyssna på presentationen bidrar till att eleverna kan göra 
medvetna justeringar (Fällman, 2013:41), och därför behöver lärare ge eleverna tillfällen att 
utveckla retoriska färdigheter (Åkerstedt Lindell, 2014:15). 
 
Utöver talarens nytta av retoriska färdigheter i samband med muntliga presentationer så behöver 
publiken anta en god lyssnarattityd. Interaktionen mellan talaren och publiken konstruerar det 
muntliga framförandet i form av utbyte av reaktioner (Pusztai, 2012:87). Det som sägs under 
presentationen skapar reaktioner hos publiken, som i sin tur tolkas av talaren som därefter 
modifierar såväl scenspråk som uttalanden. Eftersom publikens mottagande av presentationen 
påverkar talarens framträdande, och därmed prestation såväl som upplevelse av talsituationen, 
så behöver undervisning ge elever stöd i hur man är en god lyssnare. I och med den inverkan 
som publiken har på talaren (Pusztai, 2012:87; Axelsson, 2011:14; Andersson, 2017:65) kan 
undervisning som anpassats för att skapa ett tillåtande klassrumsklimat vara nödvändigt (se 
3.2.3). 
 
Fastän retorik skrivs fram i litteraturen som en viktig komponent för att utveckla förmåga att 
hålla muntliga presentationer så tycks retorikundervisningen lysa med sin frånvaro i de tidiga 
skolåren. Åkerstedt Lindell (2014:14) betonar vikten av att elever tidigt lär sig att föra sin talan 
för att kunna förmedla åsikter, tankar och idéer. Skolan har ett särskilt ansvar att möjliggöra 
utvecklande av personliga ställningstaganden och uppmuntra att elevers skilda uppfattningar 
förs fram (Skolverket, 2019:6). Retorikundervisning kan bidra till en ökad trygghet i att uttrycka 
personliga ställningstaganden och uppfattningar då eleverna, genom att lära sig konsten att 
övertyga, får ett ökat inflytande i de sociala arenor som de vistas i. 
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3.2.2 Talövning 
Elever ges idag begränsat utrymme för att tala i klassrummet (Fällman, 2013:21). Lärare upptar 
i regel majoriteten av lektionens talutrymme, medan resterande tid ges åt elevernas uppgifter 
vilka enbart ibland ger eleverna möjlighet att uttrycka sig i tal. Fällman (2013:22) betonar 
vikten av att elever ges tillfällen att öva på att tala i olika sammanhang för att kunna utvecklas 
prestationsmässigt likväl som ges rikligt med positiva upplevelser av att tala inför en publik. 
Elever ska ges tillfällen att prova olika uttrycksformer för att genom erfarenhet utveckla sina 
muntliga färdigheter. Sång, dans, dramatisering, lek, muntligt berättande, diskussioner och att 
öva på att hålla muntliga presentationer är olika uttrycksformer som kan stödja elevers 
utveckling mot tryggare och starkare talare. Genom att låta elever öva på att tala i olika 
sammanhang samlas erfarenheter från utövandet av den färdighet som många elever upplever 
som utmanande. Det är även genom övning som en progression kan ske, därav är det av 
betydande vikt att elever utsätts för lämpliga talsituationer så att de får uppleva positiva 
erfarenheter inom området. De positiva erfarenheterna bidrar till en positiv attityd till att hålla 
muntliga presentationer, vilket i sin tur kan påverka elevers prestationer. Det är särskilt viktigt 
att talängsliga elever utmanas i att delta under muntliga aktiviteter därför att undvikande av 
deltagande kan påverka dess tro på sin egna förmåga. Läraren Daniel Sandin (ref. i Larsson, 
2017) menar att lärare, genom att låta eleverna slippa att hålla muntliga presentationer, bekräftar 
elevernas tankar om sig själva som obenägna att genomföra det obehagliga momentet. Istället 
förespråkar Sandin ett steg-för-steg-arbete där de talängsliga eleverna utmanas inom ramen för 
vad de behärskar för stunden; en nivå som stegras i takt med att de ges tillfällen att öva (ref. i 
Larsson, 2017). 
 
3.2.3 Övergripande och direkt stöttning 
För att elever ska utvecklas till trygga och trovärdiga talare räcker det inte med att lärare låter 
elever tillägna sig retoriska färdigheter och ge dem rikligt med talutrymme i klassrummet. 
Elever behöver även ges stöd i sin språkliga utveckling, liksom all annan färdighetsträning. 
Palmér (2010:91) gör en uppdelning av det sociokulturella perspektivets begrepp scaffolding, 
vilken innebär att stöttning kan ske på mikro- såväl som makronivå. Att, som Sandin (ref. i 
Larsson, 2017) betonar, utforma undervisning där eleverna tillåts tillägna sig färdigheter stegvis 
ingår i vad Palmér kallar för direkt stöttning. Den direkta stöttningen syftar till det stöd eller 
anpassningar som ges i samband med konkreta uppgifter. När elever ska utveckla förmåga att 
hålla muntliga presentationer är anpassning av gruppkonstellationer och gruppstorlek exempel 
på direkt stöttning (Palmér, 2010:95). Elever, i synnerhet i de lägre åldrarna, kan uppleva 
presentationer inför en större gruppsammansättning som obehagligt och därför är det viktigt att 
talövningen utgår från elevens utgångsläge genom att anpassa publikstorleken då det kan bidra 
till en känsla av trygghet i lärandesituationen (Pusztai, 2012:59). Övergripande stöttning syftar 
istället till att ge stöttning genom lärarens uppläggning av undervisningen vilket skulle kunna 
innebära att läraren arbetar med att skapa ett tillåtande klassrumsklimat. För att elever ska våga 
att tala inför en publik är trygghet i gruppen grundläggande och avgörande för utfallet. Genom 
att lära elever vad som kan betraktas som en god lyssnarattiyd (Pusztai, 2012:87) så minskar 
risk för att elever ska känna sig negativt bedömda (Axelsson, 2011:14) eller oroa sig för 
utstötning ur gruppen (Andersson, 2017:65). Att tillämpa övergripande stöttning kan även 
innebära att ge elever tillfällen att öva på att tala i klassrummet (Palmér, 2010:95). I den 
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övergripande stöttningen blir progressionen i undervisningens uppgifter viktig och möjliggör 
att eleverna kan använda sina nyförvärvade kunskaper i den efterföljande och mer utmanande 
uppgiften. 
 

4. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras forskningsfältet. Inledningsvis ges en kort redogörelse för studiens 
litteratursökning som syftar till att ge en förståelse för hur urvalet av de refererade 
forskningsrönen gjorts. Därefter ges en inblick i forskning om vad elever anses behöva kunna 
för att nå hög måluppfyllelse i samband med muntliga presentationer. Sambandet mellan hög 
måluppfyllelse och elevers upplevelser av att tala inför en publik bör beaktas under läsandet. 
Följaktligen redogörs för hur lärare bedriver och kan bedriva undervisning som syftar till ett 
utmanande och utvecklande av elevers muntliga färdigheter och förmåga att hålla muntliga 
presentationer. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av de slutsatser som dragits i arbetets 
representerade forskningsrön. 
 
4.1 Litteratursökning 
Forskningen som refereras till i denna studie har hämtats genom systematiska sökningar i 
databaserna Libris, Google Scholar, Summon, ERIC och Diva. Samtliga databaser förutom 
Diva finns att tillgå via Högskolan Dalarnas bibliotekshemsida. Sökord likväl som sökteknik 
har förändrats under arbetets gång. I början av sökprocessen användes kedjor av enstaka 
trunkerade ord för att finna relevant forskning, bland annat: Elementary* Teach* Oral 
presentation* Public speaking anxiety* på engelska och grundskol* svenska* undervis* 
muntlig presentation* kommuni* på svenska. Under arbetets femte vecka togs hjälp utav en 
bibliotekarie för att utveckla sökteknik och finna fler relevanta forskningsrön. Efter detta möte 
formulerades istället sökningarna på databaserna som ordkombinationer med hjälp av de 
booleska operationerna AND, OR och NOT så som (språk* OR tal* OR kommuni*) AND skol* 
AND (undervis* OR klassrum*) NOT ("second language" OR "foreign language" OR 
tvåspråk* OR flerspråk*). 
 
De avhandlingar och artiklar som valts ut som lämpliga för detta arbete har dokumenterats i en 
tabellmall som funnits att tillgå från Högskolan Dalarna. Samtliga avhandlingar och artiklar 
som valts ut är vetenskapligt granskade – så kallat peer reviewed – och är utvalda utifrån att 
spegla undersökningens syfte och frågeställningar. Då undersökningens syfte har utvecklats 
under arbetets gång så har vissa avgränsningar gjorts i valet av vilken vetenskaplig forskning 
som behandlas i detta arbete. Ett exempel på avgränsning som gjorts i arbetet är forskning om 
hur drama- och teaterövningar påverkar elevers muntliga deltagande i skolverksamheten. Den 
forskning i ämnet som jag läst har dragit slutsatser att övningarna primärt har visat sig ha effekt 
på elevers självförtroende som i sin tur gett upphov till mod att delta i muntliga aktiviteter – 
alltså hade den typen av forskningsbakgrund lämpat sig bättre i en studie om utvecklande av 
självförtroende.  Sökningsprocessen kan jämföras med formen av en tratt, då forskning med 
någon typ av koppling till syftet inledningsvis sparades och dokumenterades. När syftet under 
arbetets gång blivit allt klarare har antalet artiklar och avhandlingar som inte har direkt koppling 
till undervisning begränsats. 
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4.2 Vad behöver elever lära sig för att utvecklas i att hålla 

muntliga presentationer? 
Svenkerud (2013) har genomfört en kvalitativ intervjustudie som utgår från det sociokulturella 
perspektivet. Denna studie har ett elevperspektiv där 12 elever i årskurs 9 har intervjuats. Syftet 
med studien har varit att få kunskap om vilka muntliga färdigheter elever menar att de lär sig i 
undervisningen, hur de upplever arbetet med dessa muntliga färdigheter och vilken stöttning 
och vägledning elever får under arbetsprocessen. Resultatet visar att elever uppfattar muntliga 
framföranden som krävande då de enligt lärarna förväntas behärska sociala och retoriska 
färdigheter såväl som kunskaper om genrer, språk och procedurer. Att leva upp till dessa krav 
under muntliga framföranden överlåts på eleverna själva att realisera, vilket enligt studien kan 
skapa problem då det innebär att utbildningen inte praktiserar kravet om en likvärdig skola. 
Svenkerud (2013) beskriver att eleverna istället får söka stöd i hemmet och därmed inte ges 
samma förutsättningar att utveckla sina muntliga färdigheter. 
 
Svenkeruds (2013) frågeställningar kan jämföras med Harmons (2017) studie som genomförts 
i årskurs 8 där forskarens egna 66 elever under tre terminer fick delta i explicit undervisning 
som syftade till att stödja elevers utvecklande av prestationer i att hålla muntliga presentationer. 
Studien har utgått från hörnstensmodellen och projektet innebar primärt tillfällen till talövning 
och undervisning i retorik. Vid studiens slut syntes en signifikant positiv utveckling i elevernas 
prestationer och måluppfyllelse för kriteriet med muntliga presentationer i kursplanen för 
svenskämnet. Harmon (2017) redovisar även en positiv utveckling i antal deltagare som 
genomförde muntliga presentationer i helklass vid studiens slut, då samtliga elever deltog 
jämfört med 10 elever som vid studiens början upprepade gånger avstått från deltagande. Denna 
studie visar alltså att retoriska färdigheter, om än i symbios med tillfällen till talövning, ger 
positiv effekt på elevers prestationer under muntliga presentationer. 
 
Johnson (2012) har likt Harmon (2017) genomfört en studie som syftat till att synliggöra 
effekten av särskild undervisning som har utformats utifrån målet att elever ska utvecklas i att 
hålla muntliga presentationer. Den deskriptiva, kvantitativa studien syftade mer specifikt till att 
undersöka effekterna av en kurs med fokus på offentligt talande som riktar sig mot talängsliga 
högskole- och universitetsstudenter. Undersökningen berörde bland annat effekterna på 
talängslan och självkänsla och talkursen innehöll, likt i Harmons (2017) studie, 
retorikundervisning och rikligt med tillfällen att öva på att hålla muntliga presentationer. 351 
studenter från olika högskolor och universitet delades upp i olika grupper där vissa deltog i en 
talkurs medan vissa inte fick särskild undervisning. Uppgiften var sedan att genomföra en 
muntlig presentation och rapportera in sina känslor och upplevelser av deltagandet. Resultatet 
av studien visar på en signifikant skillnad i talängslan mellan de studenter som deltagit i 
talkursen jämfört med de studenter som inte fick särskild undervisning i muntlig framställning. 
De studenter som fått särskild undervisning i att hålla muntliga presentationer påvisade mindre 
talängslan än de som inte fått det. Likvärdiga resultat presenterar Colbeck (2011) i sin 
jämförbara studie, där deltagarna sänkt sin oro för muntliga presentationer efter deltagande i en 
likvärdig grundläggande talkurs.  Johnsons (2012), Colbecks (2011) och Harmons (2017) 
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studier om deltagandet i explicit undervisning som anses vara gynnsamt för elevers offentliga 
tal, visar alltså på ett samstämmigt resultat; retorikundervisning i kombination med att öva på 
att hålla muntliga presentationer har positiv effekt på elevers prestationer likväl som upplevelser 
av att tala inför en publik. 
 
4.3 Arbetssätt för att stödja utveckling i att hålla muntliga 

presentationer 
Norling (2015) har genomfört en studie som utgår från ett sociokulturellt, utvecklingsekologiskt 
och bioekologiskt perspektiv och som syftar till att få kunskaper om förskollärares engagemang, 
strategier och förhållningssätt som ska främja kvalitet i förskolans sociala språkmiljö. Med 
hjälp av kvalitativa såväl som kvantitativa metoder för produktion av data har forskningen 
bidragit till kunskaper om bland annat social språkmiljö på förskolan. Norlings studie har visat 
att lärare använder olika strategier för att stödja barns utveckling i att kommunicera i tal, 
däribland emotionella. Emotionella strategier kan beskrivas som ett sätt att arbeta med 
övergripande stöttning och inrymmer förskollärarnas lyhördhet samt anpassning av aktiviteter 
utifrån barnens behov, erfarenheter och intressen. Den övergripande stöttning som i Norlings 
(2015) studie utgörs av, bland annat, emotionella undervisningsstrategier syftar till att utveckla 
ett tillåtande klimat där barnen vågar uttrycka sina tankar och känslor. Ett tillåtande klimat 
innebär för lärarna i studien att barnen vågar komma till tals och ge uttryck för sitt inre. Att 
barnen vågar föra sin talan är grundläggande vid muntlig framställning och emotionella 
strategier är därför utav värde för lärare i arbetet med muntliga presentationer i årskurs 1–3. 
 
Skadsheim (2016) har likt Norling (2015) utgått från ett lärarperspektiv och den dialogiska 
teorin i sin kvalitativa studie som baseras på fyra 90-minuters lektionsobservationer och intervju 
med fyra norska gymnasielärare. Studien syftade till att undersöka hur lärare kan bedriva 
undervisning som syftar till att gynna talundvikande elevers utvecklande av muntliga 
färdigheter. Studiens resultat visar att de deltagande lärarna lägger stor vikt vid dialogisk 
undervisning och användandet av organiserade samtalsaktiviteter i olika gruppkonstellationer 
samt en variation av diskussionsämnen för att stötta talundvikande elever i att delta i den sociala 
interaktionen. Användandet av den direkta stöttningen som anpassning av gruppkonstellationer 
utgörs av syftar enligt de intervjuade lärarna till att engagera och inkludera fler elever. Eleverna 
ges även tillfälle att förbereda sig inför situationer då de förväntas delta i muntliga aktiviteter. 
De intervjuade lärarna uppger att förberedelse inför till exempel gruppdiskussioner kring givna 
ämnen möjliggör att eleverna kan känna en förutsägbarhet och självtillit då de kan svara på 
frågor utan att känna misslyckande över att ha svarat ”fel”. Genom direkt stöttning i form av 
anpassningar av gruppkonstellationers storlek och deltagare, samt genom att låta elever komma 
förberedda inför organiserad social interaktion ges blyga elever och elever med talängslan 
möjligheten att känna trygghet i verbalt utmanande lärandesituationer – exempelvis muntliga 
presentationer. Denna slutsats stämmer väl överens med Norlings (2015) resultat som visar att 
förskollärare ofta använder emotionella strategier för att forma ett tillåtande klimat där barnen 
vågar uttrycka sina tankar och känslor. Att verbalspråkligt utmanande aktiviteter är något som 
eleverna ska låtas tillägna sig stegvis framgår som en viktig utgångspunkt i Skadheims (2016) 
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studie och exemplifieras genom att antalet deltagare i gruppkonstellationerna ökar successivt 
under utbildningens gång. 
 
Även Boyce, Alber-Morgan & Riley (2007) bidrar med kunskap om undervisning i muntligt 
framförande. Forskarna har utgått från det sociokulturella perspektivet och redogör för ett 
årslångt projekt som bygger på övning i muntliga aktiviteter, i syfte att stärka elevers förmåga 
att genomföra muntliga bidrag i sociala sammanhang. Likt Skadsheim (2016) menar forskarna 
att de talängsliga elevernas muntliga färdigheter bäst utmanas stegvis. Det situerade projektet i 
artikeln av Boyce, Alber-Morgan & Riley (2007) startas upp med klassamtal om hur en 
känslomässigt trygg miljö och omtänksam gemenskap kan formas i elevgruppen. Därefter följs 
projektet av övningar och förberedelser som kontinuerligt ökar i utmaning, för att i slutet av 
projektet utmynna i en muntlig presentation i storgrupp (se bilaga 1). Uppgifterna bygger på 
idén om varierad undervisning som kan återspeglas i Skadheims (2016) studie som effektiv 
undervisning för att stärka elevers muntliga färdigheter. Boyce, Alber-Morgan & Rileys (2007) 
studie har även många likheter med Harmons (2017) tidigare nämnda studie där elever i årskurs 
8 under tre månader fick möjlighet att delta i olika former av talövningar och 
retorikundervisning som skulle utgöra ett stöd för muntliga presentationer. Utöver slutsatsen att 
elevers prestationer under muntliga presentationer blir bättre när de besitter retorikkunskaper 
visade studien även att retorikundervisning och tillfällen till talövning som undervisningsmetod 
och -innehåll gav en signifikant positiv utveckling i elevernas prestationer, måluppfyllelse och 
antal deltagare i den muntliga aktiviteten. 
 
Johnson (2012) och Colbeck (2011) har, som tidigare beskrivits, genomfört varsina likvärdiga 
studier som syftade till att undersöka effekterna av en kurs med fokus på offentligt talande som 
till skillnad mot tidigare nämnda studier riktar sig direkt mot studenter med talängslan som ett 
hinder för att genomföra muntliga framföranden. De två studierna visar på en signifikant 
skillnad i talängslan mellan de studenter som deltagit i en talkurs jämfört med 
kontrollgrupperna. Försökspersonerna som fått särskild undervisning innehållande bland annat 
retorikundervisning och rikligt med tillfällen för talövning påvisade under inrapportering av 
upplevelserna mindre talängslan än de som inte fått särskild undervisning. Det råder således en 
samstämmighet mellan Johnsons (2012) och Colbecks (2011) slutsatser att elever behöver få 
särskild undervisning i retorik och tillfällen att öva muntlighet för att minska det starka obehag 
som talängsliga elever annars känner under muntliga presentationer. Dessa resultat kan 
jämföras med Nash, Crimmins & Florins (2016) fenomenologiska studie som undersökt hur 
specifikt utformade aktiviteter som ska minimera talängslan kan påverka förstaårsstudenters 
upplevelser av en utvärderingsuppgift i form av en muntlig presentation. Efter deltagande i 
aktiviteter som syftat till att stödja studenternas utvecklande av offentligt talande färdigheter så 
visar resultatet på att studenterna kände en större tillfredsställelse och mindre obehag inför 
genomförande av muntlig presentation. Efter studien visar forskningsresultatet samtidigt att 
studenterna visade sig ha mindre tilltro till sin egna förmåga att bland annat upprätthålla 
ögonkontakt, använda gester och känna en trygghet i att tala inför 25 personer, något som 
forskarna själva inte kan förklara. 
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4.4 Sammanfattning 
Enligt Svenkeruds (2013) studie förväntas elever utveckla sociala och retoriska färdigheter, 
kunskaper om genrer, språk och procedurer vid framställning av ett muntligt framförande för 
att en elev ska betraktas som högpresterande. Även Harmon (2017), Johnson (2012) och 
Colbeck (2011) uttrycker att elever, genom utvecklandet av retoriska färdigheter, om än i 
kombination av tillägnandet av talövning, kan ge positiva resultat på elevers prestation såväl 
som upplevelse av att hålla muntliga presentationer. 
 
Vidare har Norlings (2015) och Skadsheims (2016) studier visat att lärare, för att möjliggöra en 
god språkmiljö, strävar efter att skapa ett tillåtande klimat där eleverna kan känna sig trygga att 
uttrycka sina tankar och känslor. För-, grund- och gymnasielärares pedagogiska likväl som 
didaktiska val har direkt inverkan på elevers upplevelser av undervisningen och skolmiljön. 
Detta kan exemplifieras med användandet av direkt och övergripande stöttning i 
undervisningen, där val rörande gruppkonstellationer vid gruppdiskussioner beaktas samt 
huruvida undervisningen har en bred repertoar av undervisningsformer som varieras eller inte. 
Även i Boyce, Alber-Morgan & Rileys (2007) studie tillskrivs övergripande stöttning i form av 
undervisning som ska leda till ett tryggt klassrumsklimat ett värde för det muntliga 
färdighetsutvecklandet. Elever måste även ges möjlighet att utveckla sina muntliga färdigheter 
i sin egen takt genom att möta utmaningar steg för steg. Avslutningsvis visar studier gjorda av 
Boyce, Alber-Morgan & Riley (2007), Harmon (2017), Johnson (2012), Colbeck (2011) samt 
Nash, Crimmins & Florin (2016) att retorikundervisning och tillfällen till talövning som 
undervisningsmetod och -innehåll kan ge positiva effekter på talängsliga elevers upplevelser 
och prestationer i samband med muntliga presentationer inför en publik. Medan Boyce, Alber-
Morgan & Rileys (2007) och Harmons (2017) studier beskriver långgående projekt som är 
integrerad i skolundervisningen och som är utformat för samtliga elevers deltagande 
representerar Johnson (2012), Colbeck (2011) och Nash, Crimmins & Florin (2016) ett 
tillrättaläggande perspektiv för elever med talängslan. Denna särskilda undervisning syftar dock 
till att ge människor med talängslan – i det här fallet elever – samma typ av undervisning som 
ovan nämnda forskare: att i en trygg miljö utveckla grundläggande retoriska färdigheter samt 
de deltagande möjlighet till att öva på att hålla muntliga presentationer i olika 
gruppkonstellationer och utifrån olika ämnen. 
 
Den forskning om lärares arbetssätt för att stödja utveckling i att hålla muntliga presentationer 
som bedrivits och finns tillgänglig i dag ger en tydlig bild av hur undervisning kan bedrivas på 
gymnasienivå för att stärka elevers muntliga presentationer och uppmuntra talundvikande 
elever till att delta i social interaktion. Vid efterforskning inom området för explicit 
undervisning i och om muntliga presentationer uppdagades dock en kunskapsbrist inom 
forskningsfältet; forskning om hur elevers förmåga att uttrycka sig i tal genom undervisning i 
de högre åldrarna är kraftigt överrepresenterade, medan forskning som riktar sig mot 
undervisning i de tidiga skolåren är begränsad. Ambitionen med denna studie är att bidra med 
kunskap om hur undervisning som syftar till att utveckla elevers muntliga färdigheter med fokus 
på muntliga presentationer kan bedrivas i de tidiga skolåren. 
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5. Teoretiskt ramverk  
Studiens syfte är att bidra med kunskaper om hur utvalda svensklärare arbetar i årskurs 1–3 för 
att stödja elevers utveckling i att hålla muntliga presentationer. Eftersom studien undersöker 
den sociala aktiviteten som muntliga presentationer utgör och att social interaktion i 
klassrummet är centralt för kunskapsobjektet har denna studie sin utgångspunkt i den 
sociokulturella traditionen med Vygotskij som framträdande förespråkare. Motivering för vald 
teori utvecklas i kapitlet. Under den första underrubriken kommer centrala ståndpunkter i det 
sociokulturella perspektivet beskrivas, för att vidare, under den andra underrubriken, redogöra 
för två utav perspektivets centrala begrepp: proximala utvecklingszonen och scaffolding. 
 
5.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
Ur ett Sociokulturellt perspektiv har språk och kommunikation en central roll för såväl lärande 
som meningsskapande. Säljö (2014:21) betonar att språkets betydelse för lärande utgörs av 
interaktion med andra människor. Det är genom samspel som lärande sker, och för att 
åstadkomma samspel betraktas kommunikation och språkanvändning som grundläggande 
(Säljö, 2014:66f). Dessa sociala aktiviteter möjliggör en process att gradvis tillägna sig 
kunnande, vilket i sociokulturella termer benämns appropriering – att upptäcka och erövra 
kunskaper genom ett samspel (Säljö, 2014:119), som i sin tur bidrar till utvecklande av så 
kallade kulturella redskap. Inom det sociokulturella perspektivet lyfts fram att människan sedan 
urminnes tider har utvecklat och använt sociokulturella redskap av både intellektuell och fysisk 
karaktär. Dessa redskap kallas sammantaget för kulturella redskap och syftar till att underlätta 
i vardagen samt kompensera för de biologiska begränsningar som människor har. Exempel på 
fysiska redskap är lyftkranar som används för att kompensera för mänskligt begränsad 
kroppsstyrka, hörapparater används för att hjälpa människor att höra och miniräknare är ett 
instrument för elever när de ska göra matematiska beräkningar. Exempel på intellektuella 
redskap som används i tänkande och kommunikation är procent och kilometer, vilka bidrar med 
möjligheter till att beskriva, analysera och kommunicera om världen (Säljö, 2015:91-92).  
 
Redskapen sägs inom det sociokulturella perspektivet ha en medierande funktion genom att de 
bidrar med att förmedla omvärlden till användaren och utgör instrument för att möjliggöra 
mänskligt handlande (Säljö, 2015:91). Det sociokulturella perspektivet belyser hur människor 
använder såväl som utvecklar den medierande funktionen hos kulturella redskap vilket kan 
bidra till nytt lärande. Samtliga artefakter som används som medierande redskap fungerar 
stödjande och därmed kan ett nytt lärande påbörjas i förhållande till det som man nyss har lärt 
sig (Säljö, 2014:81). 
 
Den stora mängd kunskap som behövs för att förstå och bruka dessa mänskligt konstruerade 
redskap kan alltså approprieras genom social interaktion mellan människor. Det gemensamma 
samhället bär på kunskaper som individen genom socialt utbyte kan dela med varandra, och på 
så vis förs även erfarenheter av och kunskaper om redskapen vidare till senare generationer för 
att i sin tur föra utvecklingen framåt (Säljö, 2014:22). Möjligheten att kommunicera med andra 
– som besitter andra kunskaper än sig själv – möjliggör således att vi inte begränsas till 
erfarenheter i vår egen privata livsvärld (Säljö, 2014:34). 
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Utöver användandet av språket för att kunna utbyta kunskap fyller språket även en retorisk 
funktion, vilket innebär att språket har en påverkan på mänskligt mående såväl som handlande 
(Säljö, 2014:89). Människan är formbar och omvärldsuppfattningen förändras i takt med de 
diskurser som råder i den omvärld som människan möter. Språkets retoriska funktion möjliggör 
således språkligt meningsskapande; det är genom kommunikation som bland annat ideal, 
normer, etik och moral samt ställningstaganden utvecklas (Säljö, 2014:89). 
 
5.2 Centrala begrepp 
5.2.1 Proximala utvecklingszonen 
Enligt Säljö (2017:260) betraktade Vygotskij lärande som en ständigt pågående process, där ny 
kunskap hela tiden inhämtas. När en person lär sig något nytt har personen även påbörjat ett 
nytt lärande. Detta synsätt på lärande – att nya kunskaper hela tiden finns inom räckhåll – har 
lett till idén om den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2017:260). Begreppet avser i 
undervisningssammanhang de uppgifter som en elev kan klara av med visst stöd från någon 
annan part (Taube, 2011:24). 
 
Vygotskij själv definierade den proximala utvecklingszonen som avståndet mellan vad en 
person kan prestera utan hjälp eller stöd och vad samma person kan prestera med stöd av en 
lärare såväl som kompetent kamrat (Säljö, 2014:120). Genom att elever i ett lärande får stöd 
från en mer kunnig – såväl lärare som klasskamrat – ges eleverna möjlighet att komma vidare 
i sitt utvecklande av kunskaper. 
 
Det är inte alltid som ny tillägnad kunskap blir omedelbart praktiserbar; det finns tillfällen då 
individen kan följa resonemang och utföra en uppgift under handledning men inte självständigt. 
Att använda medierande redskap kan inledningsvis vara komplext och därför behöver elever i 
ett skolsammanhang ges möjlighet till stöd i utvecklingen (Säljö, 2014:121). Undervisning som 
landar inom ramen för den proximala utvecklingszonen har alltså en god balans mellan kognitiv 
utmaning och mängden stöttning som ges från klasskamrater eller lärare (Gibbons, 2016:33). 
 
5.2.2 Scaffolding 
Som tidigare nämnts är det vägledning av en mer kompetent medmänniska som kan möjliggöra 
att kognitivt krävande uppgifter uppfattas som begripliga och genomförbara (Säljö, 2014:122). 
Det sociokulturella perspektivet trycker på värdet av att elever ges stöd – eller stöttning – för 
att komma vidare i sitt lärande. Ett annat ord för stöttning inom den sociokulturella traditionen 
är scaffolding som myntats av utvecklingspsykologerna Wood, Bruner & Ross (1976). 
Scaffolding i ett klassrumssammanhang innebär det stöd som mer kunniga personer tillfälligt 
ger till en elev för att denne ska klara av en given uppgift (Säljö, 2015:100f). Att kunniga stöttar 
elever mot nytt lärande jämförs ibland med en byggställning som tas bort när väggen kan stå 
stadigt på egen hand. Vidare kan stöttning som praktik, enligt Palmér (2010:91), delas in i två 
nivåer: övergripande och direkt. Som tidigare nämnts innebär den övergripande stöttningen de 
insatser som görs av undervisningsinnehåll och utformning, medan direkt stöttning är de 
anpassningar som görs i specifika undervisningssituationer. 
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Att den mer kunniga sam-tänker och sam-handlar med den som utför en kognitivt krävande 
uppgift kan innebära att den mindre kunniga eleven ges insikter om hur uppgiften kan definieras 
och tolkas, vilket i sin tur har gett eleven nya intellektuella redskap att använda i framtiden 
(Säljö, 2014:123). Detta samhandlande kan inledningsvis ges stort utrymme men avtar i takt 
med elevens ökade nyvunna kunskaper. Så småningom upphör stödet för just den omnämnda 
uppgiften då eleven klarar av att utföra den på egen hand. Undervisning som faller inom ramen 
för den proximala utvecklingszonen och där scaffolding förekommer innebär att eleven getts 
tillfällen att appropriera kunskaper från den mer kunniga och därmed utvecklat nya färdigheter 
genom kommunikation och samspel (Säljö, 2017:261). 
 
Likt Gibbons (2016:33) skriver är det viktigt att veta vad som faktiskt kan betraktas som 
stöttning – det stöd som är framtidsorienterat och vägleder elever mot nya kunskaper. 
Scaffolding ska alltså på lång sikt generera utvecklandet av nya redskap som eleven kan 
appropriera från den mer kompetente. Genom att ge elever tillräckligt med stöd i 
undervisningen möjliggörs undervisning inom ramen för den proximala utvecklingszonen där 
lärandet upplevs som möjligt likväl som utvecklande. 
 

6. Metod 
Nedan redogörs och argumenteras för val som gjorts i samband med studiens utformning. 
Avsnittet är uppdelat i sex underrubriker där studiens metodansats, urval, dataproduktion, 
analys, etiska överväganden och studiens förhållningssätt till begreppen validitet, reliabilitet 
och generaliserbarhet redogörs för och motiveras. 
 
6.1 Semistrukturerad intervju 
Studiens syfte är att nå kunskap om hur de utvalda svensklärarna arbetar i årskurs 1–3 för att 
stödja elevers utveckling i att hålla muntliga presentationer. För att kunna besvara detta har jag 
använt en kvalitativ metod. Den kvalitativa metodansatsen syftar till att bilda en förståelse för 
det som undersöks (Larsen, 2018:24). Syftets och i synnerhet frågeställningarnas formuleringar 
signalerar att det är lärares uppfattningar om den egna undervisningen som ligger i fokus, därför 
är primärdata bestående av intervjuer med utvalda lärare mest lämpligt att använda. Kvale & 
Brinkmann (2014:15) uttrycker samma argument på följande vis: ”Om man vill veta hur 
människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” (Kvale & Brinkmann, 
2014:15). Intervjuer som bygger på frågor av öppen karaktär är lämpligt för att besvara frågor 
gällande stöttning i undervisningen som kan ske på många olika sätt. I en kvalitativ intervju kan 
intervjuaren även ställa följdfrågor som leder till en större förståelse för respondentens tankar 
(Larsen, 2018:36). 
 
Utöver den kvalitativa ansatsen är intervjuerna av semistrukturerad karaktär. Att intervjun är 
semistrukturerad innebär enligt Larsen (2018:139) att den enbart delvis är strukturerad. I den 
semistrukturerade intervjun intar intervjuaren ett flexibelt förhållningssätt genom att vara 
beredd att ändra ordning på frågorna, ställa oplanerade följdfrågor och ge utrymme till att 
utveckla resonemang. I samband med semistrukturerade intervjuer ställs högre krav på 
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intervjuaren att samla in data som är relevant för studiens syfte- och frågeformuleringar (Larsen, 
2018:139). 
 
6.2 Urval  
Inför insamlandet av empiri behövde först informanter till undersökningen sökas. Studiens syfte 
har legat till grund för den urvalsgrupp som tillfrågats delta i studien: lärare som tidigare eller 
just nu är verksam som svensklärare inom någon eller några utav årskurserna 1–3. Ett mail, 
tillsammans med ett informationsbrev (se bilaga 2) skickades ut till rektorer i fyra kommuner 
runtom i landet. Jag fann rektorernas kontaktuppgifter genom att göra internetsökningar på 
kommunernas egna hemsidor under flikarna för ”skola & utbildning”. Vissa rektorer 
responderade att de fört vidare min önskan om deltagare i min intervjustudie till sina anställda 
lärare, medan vissa rektorer gav mig lärares mail-adresser. Nio lärare tackade inledningsvis ja 
till att delta i studien, och därefter skedde ett bortfall på två lärare; undersökningens 
dataproduktion baseras alltså på uttalanden från sju lärare som representerar fyra olika skolor. 
De deltagande lärarna har varit verksamma svensklärare i de berörda årskurserna mellan 0,5–
13 år och denna skillnad i erfarenhet beror bland annat på att de har olika lärarutbildningar: 
årskurs F-3, F-6 och årskurs 1–7. Då två av de sju tillfrågade lärarna har utbildning för att arbeta 
i de högre åldrarna så är de nu inte verksamma på lågstadiet men har under intervjuerna talat 
utifrån tidigare erfarenheter. 
 
Tillvägagångssättet vid sökandet efter informanter har utgått från ett icke-sannolikhetsurval där 
intervjupersonerna valts ut på två sätt: genom ett bekvämlighetsurval och snöbollsmetoden. Att 
vända sig till personer i sin omgivning i samband med studier beskrivs som ett 
bekvämlighetsurval. Därefter har de personer som tillfrågats att delta i studien rekommenderat 
andra personer som kan tänkas vilja delta i studien och som är kunniga på området ’muntliga 
presentationer’ på lågstadiet, vilket kallas för snöbollsmetoden (Larsen, 2018:78). 
 
6.3 Dataproduktion 
Inför studiens produktion av data har en intervjuguide skapats (Larsen, 2018:137). 
Intervjuguiden bestod av tio frågor, varav fyra inledande frågor som syftat till att samla in 
information om informanterna och leda in samtalen på det ämne som intervjuerna var ämnade 
att behandla (Kvale & Brinkmann, 2014:176). De inledande frågorna följdes av sju 
ämnesspecifika frågor som kan betraktas som strukturerande, sonderande och specificerande 
och syftade till att besvara tre frågeställningar. Den ena frågeställningen, vad lärarna anger för 
skäl till att elever behöver utveckla förmåga att hålla muntliga presentationer, har efter 
genomförande av intervjuerna exkluderats i arbetet eftersom jag inte kunnat föra en dialog 
mellan lärarnas svar och redan befintlig forskning. De lärare som valts ut genom ett 
bekvämlighetsurval och snöbollsmetoden, och som tackade ja till att delta i min studie fick 
tillgång till intervjufrågorna i samband med första kontakt via mail – detta för att lärarna skulle 
kunna komma förberedda till intervjuerna och därmed kunna ge mer uttömmande svar. 
Intervjuguiden kompletterades under intervjuerna med improviserade följdfrågor till varje 
informant för att skapa en större förståelse för det innehåll som de ville förmedla. Inför studiens 
dataproduktion har även en pilotstudie genomförts. Stukát (2011:74) och Larsen (2018:137) 
framhåller vikten av att testa intervjuguiden och undersökningens genomförbarhet innan 
självaste genomförandet av intervjuerna. Genom att göra en pilotstudie får intervjuaren 
förtrogenhet till den utformade intervjuguiden och öva på att ställa samt formulera följdfrågor 
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som inte fungerar ledande gentemot informanterna. Intervjuaren får även ökad medvetenhet om 
hur de tänkta ljudupptagningsenheterna kan användas och uppskatta intervjuernas tidsåtgång. 
 
Samtliga intervjuer har ägt rum i skolornas egna lokaler. Informanterna har själva ansvarat för 
att ett rum funnits tillgängligt inför deras deltagande i intervjun. Rummen erbjöd en avskildhet 
från personal och elever för att undvika störningsmoment under intervjuns gång, vilket var 
nödvändigt då samtliga intervjuer har dokumenterats med hjälp av ljudinspelning på två olika 
enheter. Med hjälp av ljudinspelning kan fokus läggas på att lyssna på informanternas svar och 
ställa relevanta följdfrågor istället för att fokusera på att citera dess uttalanden. Likt Larsen 
(2018:137) skriver behöver informanterna godkänna ljudinspelning vilket de har gjort. Jag 
inledde sedan intervjuerna med att tacka informanterna för deras deltagande i min undersökning 
och förklara mina intentioner med intervjuerna. För mig var det viktigt att informanterna förstod 
att jag inte kommit till intervjuerna med förväntningar på lärarnas svar, därför talade jag om i 
innan intervjun att jag ämnar inta ett nyfiket förhållningssätt under intervjun. Vidare samlades 
underskrifter på informationsbrevet in, som informanterna haft som eget ansvar att läsa innan 
den avsatta tiden för mötet. Som en försäkring i att samtliga informanter tillgodosetts 
informationen i brevet så repeterade jag samtyckeskravets innebörd och informanternas 
rättigheter i och med deltagandet i undersökningen. Den sista information jag delgav 
informanterna innan intervjuns start var den definition av muntliga presentationer använts i min 
studie: ett muntligt, förberett anförande som i sig själv är undervisningens lärandemål. 
 
Intervjuerna varade 20-40 minuter, något som påverkades av informanternas tidsbegränsning 
och hur pass utvecklade svaren var. Under intervjuerna utgick jag främst från intervjuguiden, 
men ställde även olika typer av följdfrågor och gjorde summeringar av informanternas svar på 
frågorna för att försäkra mig om att jag uppfattat deras svar på rätt sätt. Följdfrågorna avsåg 
även bidra till en bredd som en försäkring om att jag vid det senare analysarbetet skulle kunna 
besvara studiens frågeställningar. När samtliga frågor ställts tillfrågades informanterna om de 
hade något ytterligare att tillägga. 
 
6.4 Analys 
Jag har använt innehållsanalys vid analys av undersökningens insamlade data. Att utgå från 
innehållsanalys har i denna studie inneburit att använda sig utav kodning och kategorisering 
som ett verktyg för att hitta mönster och samband mellan olika informanters uttalanden (Larsen, 
2018:160). Då denna studie syftar till att synliggöra lärares beskrivningar av den egna bedrivna 
undervisningen så har jag, så långt det gått, undvikit att göra egna tolkningar. Av denna orsak 
har deskriptiva koder formats – koder som beskriver det faktiska, explicita innehållet i de 
transkriberade texterna (Larsen, 2018:162). 
 
6.4.1 Tillvägagångssätt 
Inledningsvis har jag tagit del av informanternas uttalanden i tre steg: under intervjuerna, under 
transkriberingen samt under självaste analysarbetet. Redan under intervjuerna började jag se 
mönster och samband i de olika informanternas uttalanden. Transkriberingen som möjliggjorde 
att jag kunde uppmärksamma detaljer som jag tidigare inte reflekterat över. Därefter påbörjades 
det formella analysarbetet där transkriberingarna gjordes, följt av att jag läste dem ett flertal 
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gånger i syfte att ytterligare bekanta mig med innehållet. Transkriberingarna är datorskrivna 
och har skett i sju separata Word-dokument där studiens frågeställningar inledningsvis utgjort 
två huvudrubriker, varav samtliga intervjufrågor sorterats in under lämplig rubrik och därmed 
utgjort analysens koder. Larsen (2018:162) beskriver hur intervjuguidens mest centrala frågor, 
som besvarar studiens frågeställningar, brukar omformas till koder. Jag lät dock samtliga frågor 
i min intervjuguide utgöra olika koder. Detta fungerade som en säkerhet för att inte missa viktig 
information. Information som inte besvarat studiens syfte och frågeställningar har sållats bort i 
ett senare skede. Efter att transkriberingarna fördelats under överensstämmande koder har ett 
nytt Word-dokument skapats. I det nya dokumentet samlades relevanta utsagor från samtliga 
lärare – som vid detta skede anonymiserats – under de redan skapade koderna. Exempelvis 
svarade en lärare på en specifik intervjufråga på ett sätt så att samtidigt andra intervjufrågor 
besvarades. Det kunde också vara så att informanten talade om saker som inter besvarade 
frågan. Därefter påbörjades kategoriseringen. Under varje intervjufråga kunde mönster och 
samband urskiljas, exempelvis talade lärarna om vikten av övning, vilket jag såg som en central 
diskurs. Jag såg detta genom att studera uttalandena på en semantisk nivå. Exempelvis nämndes 
ord som ”öva”, ”träning” och ”talutrymme” vilka jag placerade under kategorin talutrymme och 
talövning. På detta sätt skapade jag kategorier som färgkodades för att kunna se likheter och 
skillnader mellan informanternas uttalanden. Därefter djupstuderade jag varje uttalande inom 
respektive kategori och urskilde fler kategorier som exempelvis olika tillvägagångssätt för att 
skapa trygghet i klassrummet. Denna process ledde fram till de sju kategorier som behandlas i 
resultatkapitlet (jfr. Larsen, 2018:164). Slutligen sållade jag bort de uttalanden som upprepats 
av flera lärare, i syfte att inte återge samma information flera gånger i texten. 
 
6.5 Etiska överväganden 
Under dataproduktion och skrivandet av denna rapport har jag ett särskilt ansvar för 
undersökningsdeltagarnas trygghet och för studiens sanningshalt. Eftersom denna studie utgår 
från kvalitativa intervjuer med lärare finns flera etiska aspekter att ta hänsyn till vid 
genomförandet. Detta arbete utgår från etiska överväganden som presenteras av 
Vetenskapsrådet (2017). Först redogörs för ställningstaganden och etiska överväganden utifrån 
individskyddskravet, följt av ställningstaganden och etiska överväganden utifrån 
forskningskravet. 
 
6.5.1 Individskyddskravet 
Inför studien har informanterna tagit del av ett informationsbrev där studiens syfte och 
genomförande beskrivs kortfattat. Detta informationsbrev har samtliga informanter signerat för 
att visa att de accepterar deltagandet. Informationsbrevets funktion är att informera studiens 
deltagare om varför studien kommer göras och vilka rättigheter och skyldigheter de har under 
deltagandet i studien. Att ta ansvar för deltagarnas trygghet inryms i individskyddskravet. Enligt 
individskyddskravet har jag till ansvar att informanterna inte utsätts för skada eller kränkningar 
i samband med studien (Vetenskapsrådet, 2017:12). För att minimera risk att försätta lärarna i 
obehagliga situationer har jag behövt se över mitt uppträdande genom att vara observant på de 
signaler jag sänder ut till informanterna med mitt röstläge som kroppsspråk, likväl som vara 
aktsam i samband med publicering av arbetet (Vetenskapsrådet, 2017:12). 
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Likt det framgår av Vetenskapsrådet (2017:20) bör jag även välja en metod som utgör minsta 
möjliga skada för de människor som berörs av studien. Därför har detta arbetes syfte och 
frågeställningar utformats för att belysa ett lärarperspektiv, då elever i annan mån än lärare kan 
betraktas som sårbara och uppleva en utsatthet vid deltagande i intervjuer. Forskaren har som 
tidigare nämnts ett särskilt ansvar för informanternas hälsa vid deltagandet i studien. Forskaren 
har även bäst förutsättningar att förutse eventuella kommande skadliga konsekvenser 
(Vetenskapsrådet, 2017:21). Jag har därför även varit särskilt uppmärksam på ifall min studie, 
under projektets gång, utvecklas i en skadlig riktning för de deltagande informanterna eller den 
omkringliggande miljön. 
 
Avslutningsvis har informanternas personliga uppgifter hanterats konfidentiellt, vilket innebär 
att jag förpliktar mig om att inte sprida dessa förtroendegivna uppgifter vidare samt att skydda 
deltagarna från att obehöriga får ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2017:40). Detta har deltagarna 
att informerats om, liksom vilka åtgärder som vidtas för att uppfylla denna förpliktelse. 
Informanternas namn har därför inte antecknats under studiens gång. Istället har deras 
identiteter i ljudinspelningarna, liksom citaten i studiens resultatavsnitt, kodats som lärare 1 till 
och med 7 och kan kännas igen genom den ordning som intervjuerna ägt rum. För att minnas 
vilka transkriptioner som tillhör vilken lärare har informanternas arbetsorter noterats i ett privat 
anteckningsblock tillsammans med det datum då respektive intervju genomförts. Med hjälp av 
denna kodnyckel har jag kunnat urskilja vilken lärare som sagt vad genom att jämföra lärarens 
siffra med den ort som intervjun genomförts i samtidigt som lärarna förblivit anonyma. Jag har 
också följt högskolan Dalarnas GDPR-riktlinjer vad gäller hantering av data. Forskningsetiska 
nämndens självcheck har gjorts och jag har i samråd med handledare kommit fram till att 
undersökningen inte behövde etikprövas.  
 
6.5.2 Forskningskravet 
Jag har även ett ansvar för att den forskning som jag bedriver bidrar till ny kunskap som är 
betydelsefull för utveckling av omvärlden. Detta ansvar axlas redan vid val av forskningsfält 
som bör vara relevant i tiden och relativt obeforskat. För att den nya kunskapen ska bli erkänd 
som trovärdig och värdefull ska undersökningens förutsättningar, metod och resultat tydligt 
beskrivas för att främja öppenhet och insyn i arbetet. Genom transparens kan andra forskare 
använda likväl som kontrollera de resultat som uppkommit i studien (Vetenskapsrådet, 
2017:25). Att tydligt beskriva och motivera val av forskningsfrågor och tillvägagångssätt, samt 
att systematiskt och kritiskt analysera eventuellt insamlade data är aspekter som bidrar till en 
kvalitetssäkring av studien (Vetenskapsrådet, 2017:25). 
 
Vid bedrivande av forskning behöver forskaren även inta ett kritiskt och ödmjukt 
förhållningssätt för att möjliggöra att resultat och slutsatser blir tillförlitliga. Det är viktigt att 
potentiella felkällor och andra förhållanden som kan ha påverkat studiens resultat, lyfts fram i 
arbetet för att kunna bedöma dess hållbarhet (Vetenskapsrådet, 2017:28). Genom att framhålla 
studiens potentiella brister agerar forskaren i linje med vad som betraktas som etiskt lämpligt, 
då andra forskare likväl som läsare av studien ges möjlighet att ta ställning till de slutsatser som 
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presenteras. Det innebär även ökad tillförlitlighet till det egna arbetet och ökad trovärdighet till 
forskaren som framställer sig själv som kritisk till sitt eget arbete. 
 
6.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
6.6.1 Validitet 
Validitet är ett begrepp som används för att bedöma forskningsresultatets giltighet i relation till 
val av metod (Kvale & Brinkmann, 2014:296). Mer specifikt handlar validitet om huruvida det 
som ska undersökas faktiskt undersöks. Denna studies validitet har påverkats av studiens 
kvalitativa ansats där semistrukturerade intervjuer och utformandet av en intervjuguide har 
bidragit till framställning av empiriproduktionen. Eftersom informanterna visat sig ha 
begränsade kunskaper inom det berörda forskningsfältet har den kvalitativa ansatsen med 
användandet av intervjuer som metod möjliggjort ett synliggörande av lärares faktiska 
kunskaper och arbetssätt. Att intervjuerna dessutom varit av semistrukturerad karaktär har 
bidragit till att informanternas egna beskrivningar fokuserats. Vidare har intervjuguiden 
utformats för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar och prövades, som tidigare 
nämnts, under en pilotstudie. Genom pilotstudien synliggjordes intervjuguidens samspel med 
studiens syfte och frågeställningar vilket möjliggjorde att jag i god tid kunde göra gynnsamma 
ändringar av de tänkta intervjufrågorna. Vissa frågor utformades för att mer precist besvara det 
som efterfrågas i frågeställningarna, medan vissa frågor ger en bredare bild av informanternas 
omvärldsuppfattningar. De öppna och breda frågorna har bidragit till att informanterna inte 
begränsats i sin respons, men å andra sidan kan dessa typer av frågor leda till att relevant 
information inte lyfts under intervjuerna på grund av lärarnas tolkningsfrihet. Trots den 
kunskapsreduktion som kan uppstå i samband med vida frågeställningar såväl som 
intervjufrågor vill jag hävda att val av ansats och metod ger studien hög validitet. 
 
6.6.2 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett begrepp som används för att definiera forskningsresultats tillförlitlighet. Att 
andra forskare kan rekonstruera undersökningen och därmed få likvärdiga resultat innebär hög 
reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2014:295). För att uppnå hög reliabilitet bör forskaren tydligt 
redogöra för arbetsprocessen – från förutsättningar, urval och variabler till val av metod och 
genomförande – och tillvägagångssätt vid resultatanalys. En förutsättning för rekonstruktion är 
att tydliga instruktioner finns att följa, då minsta avvikelse kan ge annorlunda resultat. I detta 
arbete redogörs tydligt för studiens utformning och genomförande, och därför betraktas inte 
studiens transparens som ett hinder för lyckad rekonstruktion. I undersökningar som utgår från 
intervjumaterial som insamlad empiri finns även en risk att informanterna inte svarar likadant 
ifall samma studie skulle göras igen (Kvale & Brinkmann, 2014:295). Detta kan i synnerhet 
bero på människans naturliga föränderlighet i tanke och handling. Sannolikheten att få liknande 
svar ökar dock ifall forskaren har tillgång till intervjufrågorna. 
 
För att ge studien hög reliabilitet har jag under analysprocessen, i den mån det gått, undvikit att 
göra egna tolkningar. Samtliga intervjuer har spelats in – på så vis har baserar resultatanalysens 
kategorier sig på informanternas korrekta utsagor. Särskilda ordval och specifika formuleringar 
som exempelvis ”anpassningar” och ”ge stöd” har fått utgöra riktmärken under sökandet efter 
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mönster och samband. I några situationer har informanterna besvarat flera frågeställningar 
samtidigt och för överskådlighetens skull har uttalanden redigerats i transkripten som redovisas 
i resultatkapitlet. Redigeringen innebär exempelvis att delar som inte besvarar den aktuella 
intervjufrågan har klippts bort, vilket markeras genom ”/…/”. De tolkningar som gjorts under 
analysprocessen kan även betraktas som trovärdiga då det råder en samstämmighet mellan 
informanterna, samtidigt som dess beskrivningar har kopplingar till både den litteratur som 
redogörs för i bakgrundsavsnittet, den tidigare forskning som lyfts i forskningsavsnittet, samt 
de erfarenheter jag själv har utav undervisning i olika verksamheter. 
 
6.6.3 Generaliserbarhet 
En studies nivå av generaliserbarhet signalerar om studiens resultat är valida och reliabla för 
flera informanter, kontexter och situationer eller för enbart den urvalsgrupp, kontext och 
situation som studien är genomförd i (Kvale & Brinkmann, 2014:310). Kvale & Brinkmann 
(2014:311) beskriver tre former av generaliserbarhet: naturalistisk, statistisk och analytisk. 
Naturalistisk generaliserbarhet kan härledas till tyst kunskap som baseras på personliga 
erfarenheter. Den tysta kunskapen kan verbaliseras till något som Kvale & Brinkmann 
(2014:311) kallar för ”explicit påståendekunskap”. Generaliserbarhet av statistisk karaktär är 
möjlig att göra när urvalsgruppen valts ut slumpmässigt och tolkas genom beräkningar i form 
av sannolikhetskoefficienter. Den analytiska generaliserbarheten, avslutningsvis, innebär att 
noggranna bedömningar görs av huruvida studiens resultat kan användas som vägledning i 
andra kontexter och situationer. Vid användandet av analytisk generaliserbarhet är likheter och 
skillnader mellan situationerna centrala och forskaren ger läsaren belägg för generaliseringen i 
form av exempelvis argumentation eller en välgrundad teori (Kvale & Brinkmann, 2014:312). 
Denna studies begränsade urval informanter gör att den enbart kan relateras till analytisk 
generaliserbarhet där informanternas utsagor analyserats utifrån en väletablerad teori: det 
sociokulturella perspektivet. 
 

7. Resultat  
I detta kaptiel redogörs för resultatet av de transkriberade intervjuerna. Studiens frågeställningar 
utgör avsnittets huvudrubriker. Varje huvudrubrik följs av underrubriker som utgör olika 
kategorier som har skapats med hjälp av den innehållsanalys som har använts för att tolka 
studiens insamlade empiri. De kategorier som skapats för första frågeställningen är retoriska 
färdigheter och elevpresentationens ämnesinnehåll. Kategorierna som skapats för andra 
frågeställningen är: retorik i form av modellering, talutrymme och talövning, trygghet genom 
övergripande stöttning, trygghet genom direkt stöttning samt trygghet och den proximala 
utvecklingszonen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 
 
7.1 Vad beskriver lärare att elever behöver lära sig för att utvecklas i 
att hålla muntliga presentationer? 
När lärarna tillfrågas vad de anser att elever behöver kunna för att hålla en muntlig presentation 
uppmärksammas framförallt två kunskapsområden: retoriska färdigheter samt presentationens 
ämnesinnehåll, vilka berörs i följande avsnitt.  
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7.1.1 Retoriska färdigheter 
I tal om viktiga färdigheter för att hålla muntliga presentationer lyfter fyra av lärarna retoriska 
kunskaper som betydelsefulla för elevers prestationer. Det mest omnämnda är att kunna tala så 
att publiken hör och att hålla en så kallad ”röd tråd” i sin presentation. Lärare 1 säger 
exempelvis:  
 

Excerpt 01: Ehm… Ja men dom behöver ju ha en röst så man hör. Står man 
och viskar för mycket så behöver man jobba med det. Att de måste våga prata 
lite högre. /…/ När dom blir lite äldre i trean kanske att ändå kunna hålla en 
röd tråd och hålla ihop det man har tänkt sig och inte spinna iväg kanske för 
mycket… 

 
Här säger lärare 1 alltså att det är framförallt talarens röstvolym och presentationens 
begriplighet som är betydelsefulla komponenter för goda prestationer under muntliga 
presentationer. Excerpt 01 tolkar jag som att lärare 1 pratar om röstvolym och den 
presentationens begriplighet behöver approprieras som intellektuella redskap och att denna 
appropriering ökar elevers möjligheter att hålla muntliga presentationer där budskapet når fram 
till mottagaren.  
 
Även Lärare 7 talar om att tala högt som viktigt för att göra sig förstådd. Denna lärares svar 
avviker från de övriga lärarna då hen även talar om kroppsspråket som betydelsefullt under 
muntliga presentationer: 
 

Excerpt 02: Sedan är det ju viktigt tidigt hur man använder sin röst och 
kroppen för att, bli förstådd, att tala högt och tydligt, att vara vänd mot 
publiken ’vilka signaler sänder jag ut?’ sådana saker och ’hur påverkar mitt 
kroppsspråk?’, och så… 

 
Även excerpt 02 visar att rösten anses utgöra ett redskap för att förmedla ett budskap. Lärarens 
uttalande förstås av mig som att röstvolym och kroppsspråk som kulturellt redskap kan 
användas för att kommunicera med publiken under muntliga presentationer. Utifrån uttalandet 
betraktas anpassning av dessa redskap som viktig eftersom talarens personliga uttryck påverkar 
mottagarens uppfattning av presentationen. 
 
7.1.2 Presentationens ämnesinnehåll 
Samtliga lärare tillskriver kunskaper i det aktuella ämnesinnehållet som viktiga för att kunna 
genomföra ett muntligt framförande. Det råder en samstämmighet om att elever behöver vara 
väl insatta i presentationens ämnesinnehåll för att prestera under en muntlig presentation. 
Samtliga intervjuade lärare ger även uttryck för att elever behöver kunna undgå utantilläsning 
från sitt stödpapper. Detta åskådliggörs i ett uttalande av lärare 3:  
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Excerpt 03: Dom ska ju också vara väl införstådda i att dom behöver ha 
förberett sig med sitt ämne så att dom vet vad dom ska prata om, att man inte, 
att dom på sikt står och läser innantill utan dom ska ju ha, det här som ett, ett 
stöd… bara. 

 
I excerpt 03 beskriver lärare 3 att elevers prestationer i muntlig presentation påverkas av den 
grad av stöttning som stödpappret utgör under framförandet. Stödpappret kan betraktas som ett 
fysiskt redskap som elever behöver lära sig att använda på ett korrekt sätt, då att tala fritt 
värdesätts högre än att läsa innantill från stödpappret enligt de intervjuade lärarna. 
 
7.2 Hur beskriver lärare att de bedriver undervisning för att stödja 
elevers utveckling i att hålla muntliga presentationer? 
I syfte att besvara studiens andra frågeställning har informanterna tillfrågats hur de stöttar 
talängsliga såväl som icke-talängsliga elever i att genomföra muntliga presentationer. Lärarnas 
beskrivningar redovisas utifrån de fem tidigare nämnda kategorierna. Svaren utifrån de två 
perspektiven – stöttning av talängsliga och icke-talängsliga elever – besvaras löpande under 
samtliga underrubriker. 
 
7.2.1 Retorik i form av modellering 
När lärarna ges tillfälle att beskriva sin undervisning så nämner tre lärare att undervisning om 
retorik, om än i begränsad mängd, förekommer i de lägre åldrarna. Typiskt säger lärarna att 
detta främst sker genom att läraren illustrerar genom att ”köra lite teater” för eleverna som får 
bedöma hur de känner under presentationer beroende på om läraren står ihopsjunken eller 
upprätt och om läraren står med ryggen mot eleverna. Detta synliggörs i ett uttalande av lärare 
1: 
 

Excerpt 04: Jag gick en sån här fortbildning för något år sedan som var väldigt 
bra tyckte ja, och just, så jag brukar ju köra… ja kanske inte redan i ettan men 
lite när dom blir lite större att man kan köra lite teater själv, och på olika sätt 
kanske visa det som jag kommer in, hur jag står i rummet, om jag liksom 
kryper liksom bakom och sjunker ihop när jag ska berätta någonting, och så 
kan jag prova att liksom gå in i rummet och mer ta plats (skrattar) och så får 
dom utvärdera vad tyckte dom var bättre, vad kändes bättre för dom, och det 
tror jag på. /…/ Och det här vanliga också att om man har bilder att man 
vänder ryggen till och står och pratar (skrattar) och vad tycker vi om det eller 
hur känns det.  

 
Jag förstår excerpt 04 som att läraren beskriver att modellering används som ett kommunikativt 
medel för att gestalta hur användning av kroppsspråk kan påverka talarens trovärdighet. Jag 
tolkar excerpten som att läraren vill åskådliggöra processen där talaren sänder ut signaler med 
sitt kroppsspråk till publiken som i sin tur reagerar på signalerna och bedömer presentationens 
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talarens trovärdighet. Denna tolkning görs eftersom läraren talar om elevernas känslor i relation 
till lärarens framförande.  
 
Även lärare 5 beskriver modellering om hur kroppen kan användas som en undervisningsmetod. 
Lärarens uttalande avviker från lärare 1 genom att benämna undervisningsmetoden för 
modellering istället för teater. En annan avvikelse mellan lärarnas uttalanden är att lärare 5:s 
modellering främst beskrivs innehålla vilka skillnader eleverna upplever ifall talaren står vänd 
emot en vägg istället för mot publiken samt ifall talaren viskar. Modelleringen beskrivs även 
beröra att publiken behöver vara tyst under presentationen för att kunna höra. Lärare 5 säger: 

 

Excerpt 05: Mm… Ja, ja vi har ju, det är kanske inte så jättemycket det är ju 
inte som ett andra ämne eller så, men vi har ju modellerat att hur det är som 
till exempel när dom skulle presentera dagen, att vi stod först vänd emot, att 
’lyssna nu hur det låter om man står och pratar in i väggen istället för att man 
vänder eller står och pratar utåt’, eller om man viskar och, men även hur man 
gör när man sitter att, om man inte är tyst så hör man ju inte ändå… 

 
Excerpt 05 förstår jag som att elevernas stöttas i sin muntliga färdighetsutveckling genom 
modellering av hur röstvolym och kroppsposition kan påverka huruvida publiken kan ta till sig 
presentationens budskap eller inte. Jag tolkar även excerpten som att lärare beskriver att 
publikens grad av aktivt lyssnande har en betydande roll för huruvida appropriering av 
presentationens budskap kan ske eller inte, därför att om eleverna orsakar en hög ljudnivå så 
beskrivs att talarens användning av retoriska tekniker inte blir tillräckliga för att publiken ska 
uppfatta vad som sägs under presentationen. 
 
7.2.2 Talutrymme och talövning 
Samtliga lärare talar, i någon form, om vikten av övning för att utveckla muntliga färdigheter 
och därav muntliga presentationer. När lärare 7 tillfrågas hur stort utrymme som ges till 
utveckling i att hålla muntliga presentationer i den egna undervisningen på lågstadiet så svarar 
hen att begränsat utrymme ges. I excerpt 06 säger lärare 7 att eleverna främst utvecklas inom 
fältet för muntliga presentationer genom att delta i övriga muntliga aktiviteter: 
 

Excerpt 06: Ja, utrymme det ges inte jättemycket inplanerat utrymme, det gör 
det ju inte men det sker ju spontana moment där färdigheten tränas ändå, men 
som viktigast är ju att eleverna, faktiskt får öva på att prata på olika sätt och 
där får dom ju… och så. 

 
I excerpt 06 säger lärare 7 med andra ord att explicit undervisning i att hålla muntliga 
presentationer är begränsad i lärarens egna undervisning. Jag tolkar excerpten som att läraren 
anser att elever ständigt vistas i sociala miljöer där de ges tillfällen att kommunicera med andra 
som i sin tur kan betraktas som utvecklande för elevers förmåga att hålla muntliga 
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presentationer. Istället för att utforma undervisning där elever får hålla muntliga presentationer 
så uppfattar jag det som att läraren istället ger elever rikligt med talutrymme, exempelvis i form 
av oplanerade moment i undervisningen.  
 
Även lärare 1 talar om vikten att elever övas i att tala. I likhet med lärare 7 talar lärare 1 om att 
elever behöver ges talutrymme, men beskriver även att i synnerhet elever som känner oro inför 
att hålla muntliga presentationer behöver utsättas för talsituationer. Ifall dessa elever slipper 
undan att hålla muntliga presentationer så kommer oron inte försvinna enligt lärare 1: 
 

Excerpt 07: Så den som tycker att det känns gruvsamt att räcka upp handen 
eller känner att man inte har rätt svar eller som överlag bara inte vill så får 
man ändå se till att dom får träna på att prata. /…/ Att göra det ofta. Att tänka 
på att barnen får mycket talutrymme. /../ Det är viktigt att barnen som känner 
en oro inför att hålla muntliga presentationer ändå utsätts för det… slipper 
dom undan, så kommer det fortsätta vara jobbigt… Jag har haft elever som 
inte vågat berätta om något men som jag sa att ”det här klarar vi tillsammans”, 
och sedan har jag märkt att dom har varit så nöjda efteråt. Jag försöker stå på 
mig och ge barnen tillfällen för att öva på att prata i klassrummet. 

 
Excerpt 07 avviker från excerpt 06 eftersom lärare 1 beskriver talövningens betydelse för 
specifikt talängsliga elever. Jag tolkar excerpten som att läraren menar att ifall talängsliga elever 
slipper delta i muntliga aktiviteter så hämmas de genom ett fortsatt starkt obehag i talsituationer. 
Lärare 1 motiverar sitt ställningstagande med att talängsliga elever som utmanats att delta i 
talövningar har signalerat en positiv attitydförändring efter deltagandet. Lärarens uttalande i 
excerpt 07 kan analytiskt sett förstås som att elever behöver ges tillfällen att öva sig i att 
kommunicera verbalt för att kunna appropriera nya muntliga färdigheter i förhållande till där 
eleven är för stunden.  
 
7.2.3 Trygghet genom övergripande stöttning 
Samtliga lärare talar om trygghet som en viktig del i att kunna genomföra muntliga 
framföranden väl. Ett exempel på detta är lärare 7 som säger att det är viktigt att 
klassrumsklimatet är tillåtande och att eleverna lär av varandra: 
 

Excerpt 08: Sedan är ju, eh, samtidigt är klassrumsklimatet en viktig som 
förutsättning för att det ska fungera bra med muntliga presentationer eh ett 
tillåtande klimat där vi lär oss av varandra så det jobbar vi ju med, som varje 
dag. 

 
Excerpt 08 förstår jag som att lärare 7 dagligen arbetar med att skapa ett tillåtande 
klassrumsklimat som hen menar är en grundförutsättning för att elevers utveckling i att hålla 
muntliga presentationer ska upplevas som trygg. Jag tolkar lärarens arbete som ett uttryck för 
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grunden i sociokulturellt perspektiv: att lärande primärt pågår i social interaktion där 
exempelvis eleverna kan lära av varandra.   
 
Två av lärarna talar likt lärare 7 om ett gott klimat och ger ett avvikande uttalande om hur det 
uppnås. En av dem är lärare 3 som säger att de pratar om hur man är en god lyssnare. Det som 
bland annat beskrivs i samtalen är att de som lyssnar inte ska skratta åt den som talar eller 
kommentera under framförandet. På så vis hjälper eleverna fram talaren enligt lärare 3, vilket 
illustreras i följande uttalande: 
 

Excerpt 09: Att man försöker göra ett gott klimat, för det är ju det som är 
viktigt att prata om det i gruppen att, eh hur man är också som lyssnare då, 
att man måste lyssna in, att vi skrattar inte åt någon, vi, eh kommenterar 
ingenting alltså det är ju också det här värdegrund egentligen som sitter 
men… det är viktigt att vara en god lyssnare till den som står och pratar också. 
Man hjälper fram. 

 
Excerpt 09 avviker från excerpt 08 då det beskrivs att trygghet att tala inför en grupp kan 
etableras genom att lära eleverna vad som är en god lyssnarattityd. Analytiskt sett så tolkar jag 
lärarens uttalande som att eleverna, genom att visa en god lyssnarattityd, stöttar talaren under 
presentationen. Tryggheten uppstår, ur detta perspektiv, i samband med att elever inte behöver 
känna oro inför att bli negativt bedömd av sina kamrater. 
 
Något annat som majoriteten av de intervjuade lärarna beskriver som viktigt för att bygga upp 
en trygghet i såväl individen som gruppen, är att anpassa undervisningen så att hålla muntliga 
framföranden upplevs som naturligt och avdramatiserat. Flera lärare talar om hur elever kan 
använda olika föremål som stöd under det muntliga framförandet, då detta beskrivs ha en 
avledande effekt från talaren till det föremål som visas upp. Att elever tar stöd av ett föremål 
kan även fungera som avledande i den bemärkelse att den presenterande eleven glömmer bort 
att ett muntligt framförande pågår. Två lärare nämner användande av dockor under muntligt 
berättande. En av dessa är lärare 1 som säger: 
 

Excerpt 10: Ja, jag tänkte till yngre barn, mycket det här att man kör 
dockteater och så, så kan man också få vissa… att då lever dom sig in i dockan 
så att dom glömmer bort att dom själv kanske är lite oroliga eller så. Så dom 
går via dockan, det tycket jag också är smart. 

 
Jag förstår excerpt 10 som att lärare 1 låter elever använda artefakter så som en docka under 
muntliga presentationer för att avdramatisera momentet att tala inför en publik. Dockan som en 
artefakt kan utifrån studiens teoretiska ramverk betraktas som ett redskap som enligt läraren 
kan bidra till att talmomentet upplevs mindre oroväckande då talaren kan leva sig in i en roll. 
Tryggheten som läraren beskriver kan uppstå under dockteater och användande av dockan som 
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ett redskap kan således tolkas uppkomma från det stöd som artefakten kan utgöra för i synnerhet 
talängsliga elever. 
 
Även lärare 7 beskriver användandet av artefakter under muntliga presentationer som en metod 
för att avleda uppmärksamheten från talaren. Lärare 7 ger ett avvikande jämfört med lärare 1 
då hen istället talar om att ha med en nalle eller bild inför ett muntligt framförande: 

 

Excerpt 11: Jag har några elever som tycker det är jättejobbigt, jag tänker att 
jag behöver vara lyhörd men samtidigt lite utmanande… Jag låter dom ha 
stöd av varandra och oftast har dom något dom föremål en nalle eller ett foto 
eller så, så att fokus flyttas från person till bilden eller text eller vad det kan 
vara. 

 
Till skillnad från excerpt 10 så tar excerpt 11 upp att eleverna får ta stöd av varandra, vilket 
tyder på att det förekommer gruppresentationer i lärarens klassrum. Utöver kamratstödet så 
betraktas nallar och bilder som användbara artefakter att visa upp under ett muntligt 
framförande. Eleverna erbjuds således stöd i form av samarbete och artefakter under muntliga 
presentationer. Genom att använda artefakter så förflyttas uppmärksamheten från talaren, enligt 
läraren. 
 
Ett annat exempel på att använda föremål under en muntlig presentation ger lärare 4 som 
beskriver att elever kan presentera varandra. Lärare 4 säger att det på så vis inte är säkert att 
eleverna görs medvetna i att det är en presentation eftersom uppmärksamheten förflyttas till 
kamraten: 

 

Excerpt 12: Ehm, det ska vara avdramatiserat /…/ att dom fick intervjua 
varandra och sedan ställa sig upp med en kompis och berätta vad den hade 
svarat, förstår du, att fokuset hamnade inte på… personen som skulle hålla 
den muntliga presentationen utan att dom skulle presentera sin kompis, så 
enkelt liksom. Vad är hans favoritfärg, och hur gammal han var och så där 
vad han heter. Eh, förstår du, att dom inte ens är medvetna om att det kanske 
var en muntlig presentation. Så fokuset hamnade egentligen på kompisen 
men det var ju du som, personen i sig som gjorde den muntliga 
presentationen. 

 
I excerpt 12 beskrivs, likt i excerpt 11, att elever kan ta stöd av en kamrat under muntliga 
presentationer. I jämförelse med excerpt 11 så kan den elev som blir presenterad fylla samma 
funktion som en artefakt då vilken fokuset vilar på under presentationen. Enligt läraren kan 
denna uppgift leda till att uppmärksamheten förflyttas från talaren till den elev som blir 
presenterad och ämnet som eleven presenterar blir således heller inte personligt vilket enligt 
läraren kan påverka hur talsituationen upplevs. 
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7.2.4 Trygghet genom direkt stöttning 
Lärarna är samstämmiga i att det är viktigt att eleverna får delta i undervisning som anpassats 
utifrån dess skilda behov. Att utgå från elevens nivå och göra anpassningar sägs även vara 
viktigt för att inte förstärka vissa elevers långestladdade känslor att tala inför en grupp, vilket 
skildras i ett uttalande av lärare 2: 
 

Excerpt 13: Som jag varit inne på förut så handlar det ju om att anpassa utifrån 
elevens nivå, för vissa är det inte optimalt att stå där framme och om man ska 
göra det så måste det vara utifrån förutsättningar som eleven känner sig 
bekväm med och då tänker jag att det är viktigt att hela tiden kommunicera 
vad eleven tycker är tryggt och bra. Att man inte pressar dom i en situation 
där dom inte är bekväma för det kommer skapa mer ångest, än att främja ett 
muntligt, alltså att det muntliga berättandet det kommer ju inte gynna det, det 
kommer mer… bli ångestladdat tror jag. 

 
I excerpt 13 anser jag att det synliggörs hur viktig lärare 13 tycker att dialogen mellan lärare 
och elev är för att kunna forma en trygg lärandemiljö. Kommunikationen tillskrivs ett högt 
värde för att läraren ska kunna identifiera elevers aktuella utgångspunkt och utifrån den utforma 
lagom utmanande lärandesituationer. Excerpten kan förstås som att ifall läraren inte ger direkt 
stöttning till i synnerhet de talängsliga eleverna så kan detta leda till en förstärkt otrygghet i 
talsituationer. När lärare 2 talar om att inte utsätta de talängsliga eleverna för för hög press 
tolkar jag det som att läraren strävar efter att utmana elever med talängslan inom ramen för den 
proximala utvecklingszonen, där elevens utgångsläge utgör grunden för undervisningens nivå 
av utmaning. 
 
I resultaten hittills har jag alltså identifierat ett behov av direkt stöttning. När lärarna beskriver 
vilken typ av direkt stöttning som kan förekomma i deras undervisning så framställs anpassning 
av gruppstorlek som typiskt. Exempelvis säger lärare 3: 
 

Excerpt 14: Ja men det är nog egentligen att man börjar då, eh, i det lilla. Det 
kanske är så att dom, får prata och berätta för det första bara för mig. Att man 
bygger den relationen och att man har en presentation, ja bara inför en och 
en, eller ”en till en”, och sedan kanske man bör fortsätta in i den lilla gruppen. 
Ett par elever. Kanske en eller två eller så. Och sedan förhoppningsvis så går 
det ju över så att man kommer till det här större och en del behöver bara 
utmanas kanske på en gång en grupp. /…/ Så det är nog det, att börja i det 
lilla, och, få jobba sig där tills att man känner sig trygg. För det är ju mycket 
trygghet det handlar om. 

 
I excerpt 14 talar lärare 3 om att elever behöver utmanas stegvis för att utveckla en känsla av 
trygghet inför att tala inför en publik. Genom att graden av utmaning utvecklas i etapper krävs 
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att lärare anpassar undervisningen för primärt de elever som känner ett motstånd för att tala 
inför andra – det kan förstås som att lärare menar att det krävs direkt stöttning i de särskilda 
undervisningssituationerna. Den direkta stöttning som beskrivs som vanligast i undervisningen 
är att göra anpassningar av gruppstorlek där elever inledningsvis kan presentera inför läraren, 
för att sedan presentera inför en eller två klasskamrater och till slut klara av att presentera inför 
en större grupp. Detta kan förstås som att den proximala utvecklingszonen kontinuerligt 
förändras i takt med att stöttningen förändras. Majoriteten av lärarna beskriver att motståndet i 
att genomföra ett muntligt framförande finns i interaktionen mellan eleverna, då eleverna kan 
känna otrygghet vid att stå i centrum i större gruppkonstellationer. 
 
Lärare 2 ger ett avvikande uttalande om direkt stöttning då hen säger att anpassning av vart 
eleven befinner sig i klassrummet under presentationen görs. Elever behöver inte stå inför sin 
publik när de håller en presentation. Elever beskrivs även få presentera tillsammans i grupper 
och hur mycket elever talar inför publiken under en gruppresentation kan begränsas ifall behov 
finns: 
 

Excerpt 15: Vi brukar sällan, tvinga dom att stå längst fram inför alla. Det har 
vi liksom inte gjort men då har dom fått vara i grupp, och då har vi också 
jobbat mycket med att man får välja alltså muntliga presentationer kan ju vara 
så olika, om dom har förberett något och så får man förbereda sig med att läsa 
en mening och någon kanske vill läsa tio meningar, /…/ Det finns dom i min 
grupp som inte alls tycker att det här är roligt över huvudet taget, eh som inte 
klarar av att göra det och då måste man ju också träna på ”när klarar eleven 
av att göra det”, ja i mindre grupp känns det tryggt och bra, och utifrån det 
kan vi liksom utveckla den delen och att sen kanske vi plockar in att det är 
fem istället för fyra och så. 

 
Excerpt 15 skiljer sig från excerpt 13-14 genom att läraren inte nämner gruppstorlek som den 
vanligaste anpassningen i klassrummet. Istället sägs läraren stötta ett tryggt lärande genom att 
låta elever ta stöd av varandra i gemensamma presentationer. Inom gruppen kan eleverna 
fördela talutrymmet på ett sätt där samtliga elever utmanas; vissa elever talar mer och vissa 
elever talar mindre. I denna typ av stöttning förflyttas stödet från läraren till den talängsliga 
elevens klasskamrater och kan på så vis skapa extra trygghet eftersom otryggheten ofta grundar 
sig på att bli negativt bedömd av kamraterna. 
 
7.2.5 Trygghet och den proximala utvecklingszonen 
Att använda sig av övergripande såväl som direkt stöttning i undervisningen med syftet att ge 
samtliga elever möjlighet att delta och utvecklas inom området för muntliga presentationer kan 
förstås som en viktig del av ett arbete inom ramen för den proximala utvecklingszonen. Just 
den proximala utvecklingszonen är en teori som lärare 3 och 4 ett flertal gånger, men även 
majoriteten av lärarna i mindre grad beskriver i sina utsagor under intervjuerna. Lärarna talar i 
olika termer om att det är viktigt att börja arbetet med muntliga presentationer utifrån den 
individuella elevens utgångsläge och därifrån arbeta sig mot det slutgiltiga målet att känna 
trygghet i såväl som prestera under muntliga presentationer. Lärare 3 uttrycker detta såhär: 



 

28 
 

 

Excerpt 16: Och att man då från det som du säger, mera berättande, att 
faktiskt få kunna prata bara, inför, till att faktiskt kunna presentera någonting 
mer så, kanske att sitta och presentera något gosedjur eller presentera 
någonting som dom har förberett. Kanske sittandes ner vid sin plats eller i en 
ring, till att faktiskt gå fram och ställa sig mer inför en grupp. 

 
Jag tolkar excerpt 16 som att lärare 3 drar en skiljelinje mellan ett muntligt berättande och den 
definition av muntlig presentation som jag utgår från i denna studie. Utifrån min teoretiska ram 
ser jag att läraren beskriver en process där det muntliga berättandet ses som ett första steg i den 
muntliga färdighetsutvecklingen, för att sedan kunna presentera någonting som kan betraktas 
som vardagsnära för eleverna, först sittandes på sin plats och sedan ståendes inför gruppen. 
Slutmålet med denna process sägs vara att kunna stå inför en grupp under den muntliga 
presentationen. 
 
Det arbetssätt som beskrivs i excerpt 16 sägs syfta till att utmana eleverna att komma vidare i 
sitt lärande och att inte låta eleverna undvika det som de tycker är obehagligt. Lärare 4 säger: 
 

Excerpt 17: Att ta ett steg i taget, ’nu gjorde vi det här, det gick jättebra, nu 
gjorde du och jag det här’ bara, till exempel. Eh, ’skulle vi kunna ta in en 
kompis?, eh, vem känner du dig bekväm med?’. Eh, nej men du måste 
anpassa helt enkelt, för att, och sedan ändå försöka utmana. ’Nu har vi gjort 
det här och det gick ju jättebra, nu går vi vidare hur skulle vi kunna gå till 
nästa nivå’… Jag tror inte på att man ska slippa undan. 

 
Jag tolkar excerpt 17 som att tanken om undervisning inom ramen för den proximala 
utvecklingszonen syns tydligt eftersom läraren talar om utveckling i termer av nivåer. Lärandet 
framställs som en process som behöver ske stegvis och för att elever ska komma vidare i sitt 
lärande krävs att elever ges direkt stöttning som successivt avtar i takt med elevers individuella 
utveckling. 
 
7.3 Sammanfattning 
Inledningsvis har frågeställningen om vad lärare anser att elever behöver lära sig för att 
utvecklas i att hålla muntliga presentationer besvarats. Sammanfattningsvis tolkar jag lärarnas 
svar som att retorik, som ett intellektuellt redskap, är nödvändigt för att göra sig förstådd under 
muntliga presentationer. Retorik som begrepp inbegriper i dessa fall användandet av röst, 
kroppsspråk och att hålla en röd tråd under sitt berättande och tolkas syfta till att kunna framföra 
ett budskap på ett begripligt sätt. Lärare 1 och 7 beskriver även att det finns en publik som ska 
kunna mottaga den information som presenteras för dem. Användning av retoriska färdigheter 
kan således förstås som att det möjliggör att publiken kan förstå talarens budskap. Samtliga 
lärare beskriver att elever även behöver ha goda kunskaper i presentationens ämnesinnehåll för 
att kunna förmedla ett budskap till sin publik. Elever ska även, utifrån min förståelse av lärarnas 
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uttalanden, kunna använda stödpapper som ett fysiskt redskap för att höja sin prestation under 
muntliga presentationer. 
 
Fortsättningsvis har informanterna besvarat frågeställningen om hur undervisning bedrivs för 
att stödja elevers utveckling i att hålla muntliga presentationer. Ur empirin har jag framtolkat 
att undervisning i retorik på lågstadiet är begränsat och ter sig framförallt genom direkt stöttning 
i form av modellering hur en muntlig presentation kan utföras för att publiken ska uppfatta vad 
som sägs och uppfatta talaren som trovärdig. Typiskt är att lärarnas beskrivna 
modelleringsmoment berör användning av kroppsspråk, samtidigt som en lärare även nämner 
röstvolym och kroppsposition. 
 
Samtliga lärare tillskriver även rikligt med tillfällen för verbal språkanvändning ett högt värde 
när elever ska utveckla muntliga färdigheter så som att hålla muntliga presentationer. Det råder 
en enighet om att språkanvändning i muntlig form är nödvändigt för att kunna utvecklas mot 
trygga och högpresterande talare. Talövningar ges varierat utrymme i de olika klassrummen 
och tas i uttryck på olika sätt, men det betonas att just talängsliga elever behöver utmanas extra 
i att delta i muntliga aktiviteter.  
 
Vidare beskrivs trygghet som en grundförutsättning för att kunna hålla muntliga presentationer 
likväl som uppnå god måluppfyllelse. Detta kan enligt de intervjuade lärarna uppnås genom att 
använda övergripande stöttning där klassrumsklimatet och regler för muntliga övningar 
fokuseras på.  Att skapa ett tillåtande klassrumsklimat med särskilt fokus på elevers 
lyssnarattityder beskrivs vara viktigt för att elever ska känna trygghet i gruppen såväl som under 
muntliga framföranden. I detta fall fyller språkets retoriska funktion sitt syfte då lärare behöver 
kommunicera hur elever som publik förväntas uppträda mot den som talar. Lärare 3 säger även 
att publiken har ett ansvar för att stötta sin kamrat under en muntlig presentation. Vissa lärare 
beskriver även att elever tillåts använda artefakter som stöd under hållandet av muntliga 
presentationer. Exempel som ges under intervjuerna är handdockor, nallar och foton. Dessa 
artefakter utgör ett redskap för talaren då de har en avledande funktion eftersom de får gestalta 
vad som pratas om och minskar på så vis nervositeten under presentationen. Eleverna får även 
ta presentera en klasskamrat och även detta sägs ha en avledande funktion. En annan typ av 
stöttning som beskrivs av lärarna är direkt stöttning. Anpassningar så som omfång av det 
muntliga bidraget, gruppkonstellationer och gruppstorlek är exempel på direkt stöttning som 
kan ges enligt lärarna. Direkt stöttning kan även ges genom att elever inledningsvis håller 
muntliga presentationer enbart inför en lärare, för att utmanas vidare när en grundläggande 
trygghet etablerats. Kommunikation mellan lärare och elev beskrivs som viktigt för att kunna 
identifiera vilken typ av stöttning som eleven kan ges och på så vis känna trygghet i 
undervisningen. Elever med talängslan ska enligt flera lärare inte utsättas för muntliga 
aktiviteter som upplevs övermäktiga då detta kan få negativa konsekvenser för den muntliga 
färdighetsutvecklingen. 
 
Avslutningsvis beskriver lärarna ett synsätt på undervisning som kan härledas till teorin om den 
proximala utvecklingszonen. Lärarna beskriver en lärandeprocess som har sin utgångspunkt i 
elevers individuella utgångsläge och att de stegvis utmanas för att nå ett givet mål: att kunna 
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hålla en muntlig presentation. Kommunikationen beskrivs även här som viktig för att elevens 
förutsättningar ska kunna uppmärksammas och för att bidra till trygghet hos eleverna. 
Utmaningar för eleverna i olika steg framhålls som viktig och att utformningen definieras av 
vad eleven klarar av för stunden. 
 

8. Diskussion  
Som tidigare belysts uppdagade jag en brist på forskning om hur lärare arbetar för att stödja 
elevers utveckling i att hålla muntliga presentationer vad gäller de lägre årskurserna. Att 
synliggöra utvecklingsarbete att hålla muntliga presentationer i årskurs 1-3 har således varit 
relevant.  
 
Denna studie har syftat till att nå kunskap om hur svensklärare i årskurs 1–3 arbetar för att 
stödja elevers utveckling i att hålla muntliga presentationer. Detta har undersökts genom att 
besvara följande frågeställningar: 
 

• Vad beskriver lärare att elever behöver lära sig för att utvecklas i att hålla muntliga 
presentationer? 

• Hur beskriver lärare att de bedriver undervisning för att stödja elevers utveckling i att 
hålla muntliga presentationer? 

Data som framställts genom intervjuer med sju svensklärare vilka undervisar eller har 
undervisat i årskurs 1–3, har analyserats med hjälp av innehållsanalys. I närmast följande avsnitt 
ges en kortfattad diskussion om de metodologiska val som gjorts inför och under arbetets gång. 
Studiens styrkor och svagheter diskuteras och relateras till tidigare utförda studier. Därefter 
följer en resultatdiskussion där slutsatser och vad studiens resultat kan innebära för praktiken 
diskuteras. Slutsatserna relateras även till tidigare genomförda studier. Till sist ges en 
sammanfattning av studiens slutsatser och förslag på vidare forskning. 
 
8.1 Metod 
Studiens metodologiska val baseras på respektive syfte och frågeställningar. I och med fokus 
på de utvalda lärarnas egna beskrivningar har kvalitativ metod använts. Genom att använda 
intervju som metod för dataproduktion har möjligheten att ställa följdfrågor och få en personlig 
kontakt med informanterna getts – något som inte skulle varit möjligt genom enbart observation 
eller utskick av en enkät. Det är genom att ställa följdfrågor som en mer nyanserad förståelse 
för informanternas tankar möjliggörs (Larsen, 2018:36) och eftersom denna studie har fokuserat 
på lärarnas egna beskrivningar har intervju som metod gett mest heltäckande och tillförlitlig 
information. Även Skadsheims (2016) studie syftar till att få kunskap om lärares beskrivningar 
om undervisning i muntlighet och utgår från intervju som metod. Att istället genomföra 
lektionsobservationer skulle skapa stora informationsluckor i och med den tolkningsfrihet som 
observatören ges. Det går heller inte att veta huruvida lärarens didaktiska val är reflekterade 
eller omedvetna genom att enbart betrakta lärarens handlingar. Å andra sidan kan observation 
fylla ett bekräftande syfte då läraren fysiskt visar hur undervisningen bedrivs vilket min studie 
fattas. Vidare kan enkät betraktas som mer lämplig än observation i denna studie, men skulle 
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kunna leda till att lärarna inte gett lika uttömmande svar som under en semistrukturerad intervju. 
Att föra en dialog med informanterna kan således ge en större inblick i dess uppfattningar om 
det som studien är ämnad att besvara (Kvale & Brinkmann, 2014:15). För att stärka studiens 
validitet skulle en metodtriangulering med intervjuer och observationer kunna göras, vilka 
skulle komplettera varandra för att närma sig ett helhetsperspektiv. Sådant omfång tillät inte 
den avsatta tidsperioden för att genomföra denna studie. 
 
Intervju som metod valdes alltså, likt i Skadsheims (2016) studie, för att få ta del av 
informanternas tankar. Vad denna studies och Skadsheims (2016) metodologiska utformning 
mer har gemensamt är det perspektiv som intervjuerna skildrar. Att studiens syfte och 
frågeställningar utformats till att betrakta utveckling av att hålla muntliga presentationer ur ett 
lärarperspektiv beror främst på hänsynstagande till individskyddskravet. Studien skulle istället 
kunnat utformas från ett elevperspektiv för att se på undervisningen ur en annan synvinkel. 
Genom att besvara liknande syfte och frågeställningar ur ett elevperspektiv skulle 
intervjufrågorna dock vara alltför komplicerade. Istället skulle fokus behöva flyttas till 
elevernas egna upplevelser av muntliga presentationer och studien skulle då inte få någon tydlig 
koppling till läroplanen. Att utforma syfte och frågeställningar utifrån ett elevperspektiv skulle 
även ha påverkat mitt förhållningssätt till de etiska riktlinjer som finns vid studier av människor 
då jag, enligt Vetenskapsrådets (2017:20) riktlinjer, bör anpassa mina metodologiska val för att 
undvika skada av studiens deltagare. Då elever i årskurs 1–3 kan tänkas uppleva en större 
obehagskänsla under intervjusituationer än lärare valde jag därför att utgå från ett 
lärarperspektiv. 
 
Ett annan aspekt som påverkat det synsätt som studien ses ur är den pilotstudie som genomförts 
inför dataproduktionen. Stukát (2011:74) och Larsen (2018:137) rekommenderar forskare att 
inledningsvis genomföra en pilotstudie för att pröva intervjuguidens och undersökningens 
genomförbarhet. Hade denna pilotstudie inte gjorts hade jag betraktat i synnerhet den första 
intervjun ur ett annat perspektiv då tankar om följdfrågor inte skulle vara påbörjade likväl som 
intervjufrågornas ordning i intervjuguiden skulle se annorlunda ut. Jag vill hävda att 
pilotstudien inneburit en kvalitetssäkring inför dataproduktionen och samtidigt fungerat 
stödjande för mig inför intervjuerna då undersökningen visat sig vara genomförbar. 
 
Avslutningsvis har valet av teori en betydelse för hur informanternas uttalanden tolkats under 
analysarbetet. I denna studie har jag utgått från den sociokulturella teorin för att besvara 
studiens syfte och frågeställningar. Fokus har därmed riktats mot det sociala utbytet som sker 
genom språket. Det är med hjälp av språket som kommunikation och interaktion möjliggörs, 
vilket kan användas för att stötta elevers lärande (Säljö, 2014:21ff; Säljö, 2015:100f). Hur 
språket används för att bidra till lärande i att hålla muntliga presentationer var därför särskilt 
intressant i det formella analysarbetet då skapande av koder och kategorier gjorts. Ur ett 
sociokulturellt perspektiv betraktas bland annat anpassningar av undervisning, stöd i form av 
användandet av kulturella redskap och klassrumsklimatet centrala aspekter av appropriering, 
vilket i det här fallet har handlat om utveckling i att hålla muntliga presentationer. Muntliga 
aktiviteter har förstås en stark koppling till den valda teorin då språket är det mest fundamentala 
redskapet för kunskapsspridning. Vidare har jag även tagit hjälp av innehållsanalys under 
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tolkandet av informanternas uttalanden vilket även Norling (2015) gjort i sin studie. 
Kombinationen av sociokulturell teori och innehållsanalys har legat till grund för de tolkningar 
som gjorts och de slutsatser som dragits i denna studie. Hade undersökningen istället baserats 
på exempelvis fenomenologi som teori, likt Nash, Crimmins & Florins (2016), skulle fokus 
istället vilat på hur muntliga presentationer uppfattas som fenomen av informanterna. 
Fenomenologi som teori skulle alltså lämpa sig bättre ifall studieobjektet var elevers 
upplevelser av muntliga presentationer eller lärares uppfattning om hur muntliga presentationer 
kan definieras och användas i undervisningen. 
  
8.2 Resultat 
Enligt de regleringar som görs i Läroplanen (Skolverket, 2019) har svenskämnet – liksom andra 
språkämnen – utsetts som ansvariga för att elever i årskurs 1–3 utvecklar förmåga att hålla 
muntliga presentationer om vardagsnära ämnen. Elever ska även, oavsett årskurs, ges utrymme 
att utveckla individuella ställningstaganden (Skolverket, 2019:6). Dessa ställningstaganden 
skulle kunna betraktas som vardagsnära ämnen för elever, och genom att hålla muntliga 
presentationer utifrån detta innehåll skulle uttrycksformen bli en naturlig del i undervisningen; 
muntlig presentation som uttrycksform avdramatiseras. Samtliga intervjuade lärare betonar att 
hålla muntliga presentationer ska ses som en naturlig del av undervisningen, vilket även jag 
uppfattar som viktigt i relation till att omkring 10–20 % av Sveriges befolkning uppger sig få 
ångestladdade känslor i samband med att tala inför en publik (Studenthälsan Universiteten i 
Uppsala 2016; Lagerblad, 2015; Nordlund 2001). Att elever som nyligen introducerats för 
skolverksamheten och de nya krav som ställs på deras färdigheter upplever muntligt deltagande 
i formell form som obehagligt är enligt de intervjuade lärarna vanligt och det kan påverka 
elevernas prestationer såväl som attityd till aktiviteten (jfr. Nationalencyklopedin, 2020b; 
Nationalencyklopedin, 2020a). Därför anses det viktigt att elever tidigt ges rikligt med 
talutrymme i klassrummet och få möjligheter att öva på att uttrycka sig muntligt genom 
aktiviteter som har en avdramatiserande effekt. 
 
Att utveckla ställningstaganden som sedan framförs i form av en muntlig presentation kan dock 
betraktas som enklare om elever tidigt har en förståelse och möjlighet till brukande av retoriska 
färdigheter. Jag är förvånad över att ett flertal av de intervjuade lärarna beskriver retoriska 
färdigheter som betydelsefulla för att kunna prestera under muntlig presentation, samtidigt som 
de påtalar att detta är något som de sällan undervisar om. Det utrymme som retorik ges i de 
utvalda lärarnas undervisning tycks representeras av den förberedande modellering som lärare 
1 och 5 nämner, vilken syftar till att gestalta hur en talare använder sin kropp och röst för att 
göra presentationen övertygande och begriplig. Att enbart ett fåtal informanter uttrycker att 
undervisning i retorik förekommer i deras klassrum – om än i begränsad mängd – är intressant 
då Åkerstedt Lindell (2014), liksom andra rön, uttrycker att elever behöver utveckla retoriska 
färdigheter så tidigt som möjligt för att kunna utvecklas i att hålla muntliga presentationer. 
Appropriering av retoriska färdigheter har i ett flertal studier (Svenkerud 2013; Harmon 2017; 
Boyce, Alber-Morgan & Riley 2007; Johnson 2012; Colbeck 2011; Nash, Crimmins & Florin 
2016) visat sig ha positiv effekt på elevers måluppfyllelse och upplevelser av muntliga 
framföranden. Efter deltagandet i särskild undervisning som ska gynna elevers utveckling i att 
hålla muntliga presentationer har elevers talängslan minskats och antal deltagande i muntliga 
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aktiviteter har ökat. Viktigt att beakta är att dessa studier, i symbios med retorikundervisning, 
har inkluderat rikligt med tillfällen till talövning vilket gör att retorikens påverkan är svår att 
urskilja. Det råder dock en samstämmighet mellan litteratur, forskning och några utav de 
intervjuade informanterna att nivån av retoriska färdigheter har en betydelse för elevers 
prestationer i samband med muntliga presentationer. Att så få lärare nämner retorik som en 
viktig kunskap att besitta i samband med muntliga framföranden skulle kunna bero på bristande 
kunskaper inom ämnet. Retorik skulle kunna vara ett redskap för lärare för att skapa 
engagemang hos sina elever (Fällman, 2013:21) och skulle även, genom explicit undervisning 
i retorik, skapa en förståelse för det inflytande elevers muntliga presentationer kan få på sin 
publik. Retorikundervisningen kan även vara ett stöd för elever under strukturering och 
förberedelse av presentationen vilket kan bidra till att finna den röda tråden, vilken ett flertal 
informanter talar om som viktig för att göra sig förstådd. 
 
Som nämns i avsnittet för tidigare forskning har flera studier visat att regelbunden explicit 
undervisning i att hålla muntliga presentationer i kombination med retorikundervisning kan ge 
goda resultat i deltagande likväl som måluppfyllelse i att hålla muntliga presentationer (Harmon 
2017; Boyce, Alber-Morgan & Riley 2007; Johnson 2012; Colbeck 2011; Nash, Crimmins & 
Florin 2016). Samtidigt är undervisning där eleverna ges möjlighet till övning i att faktiskt hålla 
muntliga presentationer samt undervisning i retorik begränsad enligt de intervjuade lärarna. Att 
de lärare som intervjuats i denna studie väljer att ägna begränsad tid till att låta elever i årskurs 
1-3 förbereda muntliga presentationer som på avsatt tid hålls inför en publik förklaras i termer 
av avdramatisering, med målet att göra muntlighet till en naturlig del i undervisningen. 
Majoriteten utav studiens informanter talar om värdet av att elever ges möjlighet till att öva på 
att uttrycka sig muntligt i klassrummet för att på lång sikt utvecklas i riktningen att kunna hålla 
muntliga presentationer. Lärarna beskriver arbetet med muntlighet som ett långt projekt som 
utgår från det lilla, från att kunna räcka upp handen och besvara frågor, till att utmanas stegvis 
mot målet att kunna stå inför en mindre publik och hålla en presentation – ett arbetssätt som 
liknar det projekt som rapporteras av Boyce, Alber-Morgan & Riley (2007). Min studie har 
även visat att elever i informanternas klassrum – enligt informanternas egna utsagor – ges rikligt 
med tillfällen att öva muntlighet i olika sammanhang och genom olika uttrycksformer, vilket 
Fällman (2013) skriver är viktigt för att utveckla en inre trygghet såväl som samla positiva 
erfarenheter av att uttrycka sig i tal inför andra. Att använda varierade uttrycksformer kan även 
bidra till den avdramatisering som informanterna talar om som central vid arbetet att utveckla 
muntlighet. 
 
Som tidigare nämnts så beskriver de intervjuade lärarna att explicit undervisning i hur man 
håller muntliga presentationer inte förekommer i vidare utsträckning i deras undervisning. 
Johnsons (2012) och Colbecks (2011) studier har däremot visat att explicit undervisning i 
muntligt framförande visat sig ha positiv effekt på talarens prestation såväl som upplevelse av 
muntliga presentationer. Även Nash, Crimmins & Florin (2016) har gjort en liknande studie 
som visat att deltagare i studien efter deltagande i en talkurs utvecklat prestationsmässigt under 
den slutgiltiga presentationen i jämförelse med kursens start, samtidigt som deltagarna 
rapporterade in ett ökat obehag vad gäller röstläge, kroppsspråk och upplevelse inför att stå 
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inför en större publik. Detta skulle kunna bero på deltagarnas ökade medvetenhet om retorikens 
betydelse för det muntliga framförandet och i sin tur ett tvivel på den egna förmågan att 
övertyga sin publik. Oavsett denna skillnad i studiernas resultat råder det en samstämmighet 
mellan Johnson (2012), Colbeck (2011) och Nash, Crimmins & Florins (2016) studier om att 
undervisning i hur man talar inför publik kan bidra till en prestationsmässig ökning hos 
kursdeltagarna. En orsak till att informanterna inte utformar explicit undervisning som liknar 
innehållet i den tidigare redogjorda forskningen kan vara att studiens forskningsrön främst riktar 
sig mot äldre elever. Ett exempel på detta är Harmon (2017), som betraktar målet att hålla en 
muntlig presentation ur ett högstadielärarperspektiv där högre krav ställs på eleverna vad gäller 
prestation och deltagande i muntliga moment. Trots att perspektiven skiljer sig åt vill jag 
argumentera för att eleverna tidigt kan och behöver utsättas för att hålla en förberedd muntlig 
presentation om ett mer kognitivt krävande ämne inför en publik, då denna form av 
undervisning annars kan komma att betraktas som främmande och onaturlig för eleverna på 
mellan- och högstadiet. Ett arbete som inspirerats av Boyce, Alber-Morgan & Rileys (2007) 
studie skulle med fördel kunna anpassas för att passa även yngre elever, som jag ser det. 
 
Majoriteten av de intervjuade lärarna beskriver undervisning som ryms inom ramen för den 
proximala utvecklingszonen, vilket – som tidigare nämnts – innebär att eleverna utmanas i den 
grad att uppgifterna är lagom kognitivt krävande och att de får lagom mängd stöttning under 
arbetets gång (Säljö, 2017:260; Taube, 2011:24; Gibbons, 2016:33). Detta arbetssätt synliggörs 
då flera informanter talar om att arbeta steg för steg mot ett givet mål. I synnerhet elever med 
talängslan behöver utmanas att hålla muntliga presentationer; att upprepade gånger tillåtas att 
slippa utföra ett obehagligt moment kan uppfattas som en bekräftelse från läraren att eleven inte 
är förmögen att klara av uppgiften (Sandin i: Larsson, 2017). Arbetssättet att utmana eleverna 
inom ramen för vad de behärskar för stunden och stegvis öka i utmaning i takt med ökade 
tillfällen att öva är något som studiens informanter, Sandin (i: Larsson 2017), Skadsheim (2016) 
och Boyce, Alber-Morgan & Riley (2007) är eniga om. Något som hänger nära samman med 
den proximala utvecklingszonen är olika former av stöttning i undervisningen. Majoriteten av 
lärarna talar på något vis om anpassningar för de elever som känner ett obehag inför att tala 
inför andra och stämmer väl överens det de slutsatser som Skadsheim (2016) redogör för i sin 
studie. Genom att till exempel använda direkt stöttning där gruppkonstellationer vid muntliga 
presentationer anpassas kan elever känna en ökad trygghet och på så vis tillåts de genomföra 
uppgiften utifrån den egna förmågan. 

Likt Norlings (2015) studie visat arbetar även denna studies intervjuade lärare aktivt med att 
skapa ett tillåtande klassrumsklimat för att elever ska våga ge uttryck för sitt inre. Det råder en 
samstämmighet bland de intervjuade lärarna om att elever behöver känna trygghet och tilltro 
till sin omgivning för att våga delta i muntliga aktiviteter och därför beskrivs ett tillåtande 
klassrumsklimat som grundläggande för att kunna utveckla förmåga att hålla muntliga 
presentationer. Att utveckla ett tillåtande klassrumsklimat beskriver Palmér (2010:95) som en 
del av den övergripande stöttning som lärare kan behöva tillämpa i samband med utveckling av 
muntliga färdigheter. Ifall en oro för att bli negativt bedömd eller utstött från grupper som 
eleverna känner tillhörighet till etableras kan det leda till att de istället väljer att avstå från 
deltagande (Andersson, 2017:65; Ebrahimi, Pallesen, M. F. Kenter & Nordgreen 2019; Takac, 
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Collett, J. Blom, Conduit, Rehm & De Foe 2019). Därför är det viktigt att, som informanterna 
beskriver, visa och tala om hur man är en god lyssnare. Att, som mina informanter talar om och 
som Pusztai (2012:87) beskriver, undervisa i vad som kan betraktas som en god lyssnarattityd 
kan bidra till att elevers känsla av utsatthet i talsituationer minskar likväl som publiken vet hur 
de kan stötta den klasskamrat som håller den muntliga presentationen. 
 
8.2.1 Slutsatser 
Med avstamp i den talängslan som råder i dagens samhälle och det ansvar för muntlig 
färdighetsutveckling som svenskämnet tillskrivs i läroplanen har studien syftat till att nå 
kunskap om hur svensklärare arbetar i årskurs 1–3 för att stödja elevers utveckling att hålla 
muntliga presentationer. Studien har visat att de utvalda lärarna betraktar användning av 
specifika retorikfärdigheter samt kunskaper i den berörda presentationens ämne som viktiga för 
att nå hög måluppfyllelse i hållandet av muntliga presentationer. Samtidigt visar studien att 
elever främst får delta i olika former av talövningar för att utveckla sina muntliga färdigheter 
på lågstadiet. Bortsett från muntlig färdighetsträning i form av talövningar beskriver lärarna att 
de arbetar aktivt med att skapa ett tillåtande klassrumsklimat och att ge elever olika former av 
stöttning i undervisningen för att samtliga elever ska känna en trygghet inför det utmanande 
kunskapsområdet. Genom att anpassa gruppkonstellationer och -storlek, att reducera den 
mängd som elever talar under berättandet och att undervisa om hur elever kan stötta varandra 
genom att de kan anta en god lyssnarattityd ska samtliga elever, och i synnerhet talängsliga 
elever, ges chans att utvecklas mot goda upplevelser av såväl som prestationer i att hålla 
muntliga presentationer inför en publik. Den undervisning som lärarna beskriver landar således 
inom ramen för den proximala utvecklingszonen där elevers individuella förmågor utgör 
utgångspunkten för undervisningen och de utmanas alltså steg för steg mot målet att känna sig 
trygg i såväl som nå hög måluppfyllelse i att hålla muntliga presentationer inför en publik. 
 
8.2.2 Studiens slutsatser i relation till praktiken  
Som tidigare nämns beskriver lärarna i min studie att tillämpande av retoriska färdigheter och 
kunskaper i den berörda presentationens ämnesinnehåll är viktiga kriterier att uppfylla för att 
nå hög måluppfyllelse i att hålla muntliga presentationer. Genom att tala med kontrollerad röst 
och hålla en röd tråd under presentationen görs innehållet i presentationen begripligt för 
publiken, som i sin tur kan appropriera nya kunskaper. Genom att vara väl inläst i det ämne som 
presentationen berör kan talaren även använda stödpapper som ett stöd istället för att genomföra 
utantilläsning, och på så vis kan talaren ha ögonkontakt med publiken och framstå som mer 
trovärdig. Fastän lärarna nämner dessa kriterier för att elever ska nå hög måluppfyllelse i att 
hålla muntliga presentationer så beskrivs inte att explicit undervisning i retorik eller möjlighet 
till förberedelse förekommer. Lärarna nämner enbart att modellering om hur en muntlig 
presentation kan gå till genomförs inför specifika muntliga aktiviteter. Istället fokuserar lärarnas 
beskrivningar på att elever ges tillfällen att öva muntlighet och användandet av stöttning för att 
hjälpa eleverna vidare i utvecklingen mot att känna trygghet i såväl som prestera väl under 
muntliga presentationer. Min slutsats är att de didaktiska frågorna vad och hur inte verkar ha 
en tydlig koppling till varandra i lärarnas arbete med målsättningen att elevers muntliga 
delaktighet ska öka såväl som leda till prestationsmässig utveckling.  
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Denna studie har bidragit med nya kunskaper om några färdigheter som några lärare anser att 
elever behöver behärska för att nå hög måluppfyllelse i hållandet av muntliga presentationer. 
Studien har även visat att det finns en inkonsekvens i vad elever anses behöve kunna och vad 
lärare sägs göra för att stötta sina elever i dessas muntliga färdighetsutveckling. Att denna 
inkonsekvens uppmärksammas kan i sin tur leda till att lärare kan göra medvetna val angående 
undervisningsinnehåll likväl som utformning för att elever ska utveckla trygghet och förmåga 
att hålla muntliga presentationer inför publik. Elever behöver appropriera intellektuella och 
fysiska redskap redan i tidigt skede för att kunna utmanas stegvis mot det aktuella målet och 
för att undervisningen till fullo ska kunna inrymmas i den proximala utvecklingszonen. Denna 
studie kan således utgöra ett underlag för svensklärares stödjande undervisning som syftar till 
att elever ska utveckla sin muntliga förmåga. Min förhoppning är att undervisningen i sin tur 
kan möjliggöra att färre elever utvecklar talängslan i tidigare ålder, samt uppmuntra elever till 
att våga föra sin talan. 
 
8.2.3 Vidare forskning  
Denna studie har bidragit till kunskaper om hur en grupp lärare arbetar för att elever i årskurs 
1–3 ska utvecklas i att hålla muntliga presentationer. I och med den kunskapsbrist som råder 
inom det berörda forskningsfältet har studien bedrivits med en god bredd och ett begränsat djup. 
Därför skulle studier som fokuserar på en särskild del, så som exempelvis huruvida elever ges 
möjlighet till förberedelse inför och reflektion efter genomförd muntlig presentation eller inte, 
vara särskilt intressant för att ge en större inblick i det specifika fältet. I arbetet med 
undersökningen upptäckte jag även att studiens lärare tycks ha god insikt i hur de bedriver 
undervisning för att stödja elevers utveckling i att hålla muntliga presentationer, men upplevs 
ha svårigheter i att förklara vad elever behöver kunna för att kunna hålla muntliga presentationer 
– något som är centralt att ha kännedom om för att kunna utforma stödjande och utvecklande 
undervisning. Att bedriva vidare forskning med fokus på den så kallade didaktiska vad-frågan 
är därför högst angeläget. 
 
Vidare förvånades jag över att ingen utav de intervjuade lärarna nämnde digitala verktyg som 
stöd för muntliga presentationer då detta tydligt skrivs fram som en del i det centrala innehållet 
för årskurs 1–3. Eftersom elevers upplevelser har en betydande roll för elevers utveckling och 
prestation – likt denna studie vittnar om – och eftersom elever i dagens skola i stor utsträckning 
har både goda kunskaper i likväl som ett intresse för teknologi kan användande av digitala 
verktyg i samband med muntliga presentationer betraktas som värdefullt i utvecklingsarbetet. 
Huruvida lärare ger elever möjlighet att använda digitala verktyg eller hjälpmedel under 
muntliga presentationer samt hur stödet används skulle därför kunna väcka intressanta 
diskussioner. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Illustration ur Boyce, Alber-Morgan & Riley (2007)  
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Bilaga 2 – Informationsbrev  
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Bilaga 3 - Intervjuguide 
 
 
Inledande frågor (fråga 1-3 har inte spelats in, med hänsyn till GDPR) 
 

1. Vad har du för utbildning som är av värde för läraryrket? 
 

2. Vilken årskurs undervisar du i just nu? 

 
3. Hur lång yrkeserfarenhet har du som svensklärare inom årskurserna 1-3 på grundskolan?  

 
4. Kan du kortfattat berätta för mig om ett minne från när du själv gick i skolan och har hållit 

eller skulle hålla en muntlig presentation? 

 
Vad anger lärare för skäl till att elever behöver utveckla förmåga att hålla 
muntliga presentationer? 
 

1. Anser du att elever behöver lära sig att hålla muntliga presentationer?  
Om ja: Varför? 
Om nej: Varför inte? 
 

2. Anser du att det finns ett värde i att eleverna utvecklar förmåga att hålla muntliga 
presentationer redan på lågstadiet eller bör man vänta till senare? Varför tycker du som du 
gör? 
 

3. Vilket utrymme ges utvecklande av färdigheten att hålla muntliga presentationer inför en 
publik i din undervisning? Varför ser det ut som det gör? 

 
Vad beskriver lärare att elever behöver lära sig för att utveckla förmåga att hålla 
muntliga presentationer? 
 

1. Vad anser du att elever behöver kunna för att hålla muntliga presentationer? 

 
Hur beskriver lärare att de undervisar för att stödja elevers utveckling i att hålla 
muntliga presentationer? 
 

1. Hur arbetar du i ditt klassrum för att elever ska utveckla färdigheten att hålla muntliga 
presentationer inför en publik? 
 

2. Hur upplever du dina tidigare såväl som nuvarande elevers attityder till muntliga 
presentationer i klassrummet? Finns det skillnader mellan olika elever? 

 
3. Hur arbetar du för att talängsliga elever ska utvecklas inom fältet för muntliga presentationer? 
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