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Abstrakt 
Den här studiens syfte är att undersöka vilka åsikter fem lärare har om sin 

undervisningspraktik i momentet muntlig framställning. Studien grundar sig i det 

sociokulturella perspektivets syn på lärande som en social process, och i fokus står de 

inre respektive yttre stödstrukturer som lärarna använder för att stödja sina elevers 

utveckling i muntlig framställning. Den metod som har använts är kvalitativa intervjuer. 

Studiens resultat visar att lärarna medvetet arbetar för att skapa en miljö där både inre 

och yttre faktorer lyfts fram och bearbetas i undervisningen. Resultatet visar att en trygg 

miljö, en stöttande och närvarande lärare, en gradvis ökande svårighetsgrad, en god 

kontakt mellan talare och åhörare samt mottagaranpassning är stödstrukturer som 

hjälper eleverna på vägen mot en väl genomförd muntlig redovisning.  
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1 Inledning 
Konsten att uppträda och tala inför en publik har långa anor i mänsklighetens 

historia. Olsson Jers (2012) menar att det i dagens samhälle är en nyckelkompetens 

att kunna genomföra muntliga framföranden som t.ex. att argumentera, försvara, 

hylla, framföra åsikter, presentera eller redovisa i offentliga sammanhang. En 

demokrati är ett samhälle vars medlemmar behöver en kommunikativ kompetens 

som innebär att kunna, vilja och våga delta i offentlig kommunikation. 

Den kommunikativa kompetensen ingår i en av Europaparlamentets åtta 

nyckelkompetenser som innebär att medborgarna ska utveckla sin förmåga att delta i 

olika sorters språklig interaktion (EUO 2006:19). Den svenska läroplanen, Lgr11, har 

en demokratisk grund och lyfter också fram samma förmåga inom flera olika ämnen i 

skolan. Detta innebär att lärare har i uppgift att undervisa eleverna så att de får en 

möjlighet att utveckla sina förmågor inom både tal- och skriftspråk. Eleverna ska 

utveckla sin förmåga att tänka, kommunicera och lära på modersmålet, samt att 

mottagaranpassa språket. Ett exempel på ovanstående är kursplanens centrala 

innehåll för svenska i årskurs 1–6 där det står att ämnet ska utveckla elevernas 

förmågor inom muntlig framställning och inom det muntliga berättandet. 

Undervisningen ska även utveckla elevernas förmåga att argumentera muntligt 

(Skolverket 2011:223ff). Målen som lärare och elever ska sträva mot innebär att 

eleverna ska uppnå en viss progression under de år som skiljer årskurserna åt. 

Utvecklingen av elevernas muntliga förmågor genomsyrar alltså den svenska 

läroplanen, Lgr11.  

Många elever upplever att muntliga redovisningar är både svårt och 

skrämmande. Lärarnas uppgift är att ge eleverna olika verktyg för att kunna 

övervinna de svårigheter som kan uppstå. En stöttande och uppmuntrande lärare kan 

hjälpa eleverna att lära sig hantera, och om möjligt, överkomma sina rädslor. Därför 

undersöker denna studie lärares uppfattningar om inre och yttre stödstrukturer som 

de använder i sin undervisning före, under och efter en muntlig redovisning. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att undersöka vilka uppfattningar lärare i årskurs 3 och 6 har om sin 

undervisning i muntlig framställning. Fokus ligger på den muntliga framställning 

som kallas redovisning, dvs. elevernas tal inför publik. Studiens forskningsfråga är: 

• Vilka inre och yttre stödstrukturer menar lärare att de använder i sin 

undervisningspraktik för att stödja elevernas utveckling?  

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
Detta kapitel presenterar hur muntlig framställning hanteras i de styrdokument som 

ligger till grund för undervisning i grundskolan. Därefter följer tidigare forskning 

med fokus på centrala delar inom muntlig framställning i skolan. Kapitlet avslutas 

med en beskrivning av studiens teoretiska grund. 

2.1 Styrdokument 

Europaparlamentet anser att deltagandet i språklig interaktion av olika slag är en 

nyckelkompetens som medborgarna ska utveckla (EUO 2006:19). Enligt läroplanens 

värdegrund och uppdrag ska skolan och dess undervisning vila på en demokratisk 

grund, vilket innebär att den svenska skolan har i uppgift att fostra demokratiska 

medborgare (Lgr11 2011:7ff). Ett sätt att uppnå dessa mål är att lära alla elever hur 

de ska uttrycka sig så att de i framtiden kan känna sig trygga i olika talsituationer. 

Detta kan övas från en tidig ålder genom övningar i argumentation, framförande av 

åsikter, presentationer eller muntliga redovisningar i skolan.  

Det centrala innehållet i ämnet svenska klargör att eleverna redan i årskurs 1–3 

ska genomföra ”Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära 

ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja 

presentationer” (Lgr11 2011:223). I årskurs 4–6 ska eleverna kunna ”argumentera i 

olika samtalssituationer och beslutsprocesser” och genomföra ” muntliga 

presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från 

vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera 

och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en 

presentation” (Lgr11 2011:224).  
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2.2 Tidigare forskning 

Dockrell m.fl. (2015) har genomfört en metastudie där de har studerat resultaten från 

62 olika undersökningar av engelska barns språkinlärning. Studiens syfte var att 

utveckla ett flexibelt verktyg som kan användas för att underlätta identifieringen av 

centrala aspekter som stödjer och utvecklar elevernas språkliga förmågor i 

klassrummet. Verktyget inriktar sig mot tre olika dimensioner inom språkinlärning: 

miljö, lärtillfälle och interaktion (2015:271ff). Dockrell m.fl. påpekar att den 

muntliga språkförmågan utgör basen för både läs- och skrivförmåga, och de menar 

att verksamma inom skola och barnomsorg måste utveckla en förståelse för och 

kunskap om hur barn utvecklar sina språkliga förmågor, hur interaktion kan 

observeras, samt hur klimatet inom gruppen kan stödja utvecklingen av barnens 

språkliga förmågor.  

Genom att fokusera på språkliga förmågor kan barnen förberedas för allt större 

språkliga utmaningar, samtidigt som allt färre barn behöver extra stöd inom detta 

område. Aktiviteter som stödjer barnens språkliga förmågor ska vara regelbundna 

och strukturerade. Dockrell m.fl. skriver att de vuxna inom utbildningsväsendet har 

en nyckelroll i barnens språkutveckling, eftersom de kan skapa en språkutvecklande 

klassrumsmiljö där eleverna använder språket för att lära och tänka (Dockrell m.fl. 

2015:272f). Resultaten av studien visar att de mest språkutvecklande aktiviteterna är 

konversationer mellan vuxna och barn som utmanar barnens tankar, samt personlig 

respons med fokus på utveckling (2015:277). 

Waldmann & Sullivan (2017) har undersökt hur svenska elever i årskurs 1 kan 

få stöd i utvecklingen av sina talspråkliga förmågor. Studiens syfte var att undersöka 

hur den fysiska miljön, interaktionen i klassrummen samt lärtillfällena kan påverka 

dessa förmågor i en positiv riktning. Waldmann & Sullivan skriver att den 

talspråkliga förmågan avgör hur väl ett barn kan utveckla sina färdigheter inom flera 

olika områden. Både läs- och skrivförmågan och utvecklingen av dessa påverkas 

negativt om barnet inte har en varierad vokabulär. En av lärarnas främsta uppgifter 

består därför av att utveckla och främja sina elevers vokabulär. Detta kan ske genom 

att eleverna får ta del av en mängd språkliga aktiviteter och genom social interaktion 

med både klasskamrater och lärare.  

Det social-interaktionistiska perspektivet beskriver den sociala interaktionen 

som ett tillfälle där skickliga språkbrukare kan hjälpa andra att utveckla sin 
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talspråklighet. I en god fysisk miljö där eleverna ingår i en strukturerad och 

regelbunden språklig kontext och där interaktion uppmuntras, utvecklas elevernas 

språkliga förmågor (Waldmann & Sullivan 2017:1f). Studiens resultat visar att 

miljön är den viktigaste faktorn, följt av strukturerad interaktion i kommunikativa 

lärtillfällen.  

Förberedda framställningar är en avancerad språklig aktivitet som genomförs i 

flera av skolans ämnen. Palmér (2010) påpekar att eleverna behöver mycket träning, 

samt kunskaper om talprocessen. Talprocessen beskriver de olika förberedelser som 

resulterar i ett muntligt framförande. Eleverna behöver metakunskap om talandets 

strategier och tekniker, och denna kunskap kan utvecklas genom diskussion och 

analys av andras och egna presentationer (Palmér 2010:96f; Olsson Jers 2012:26). 

Palmér (2010) lyfter även fram vikten av att läraren reflekterar över hur 

undervisningen utformas. Syftet med den muntliga framställningen ska tydligt 

framgå och eleverna ska vara införstådda med vilket sammanhang framställningen 

ingår i. En förberedd muntlig framställning kan ha olika inriktningar, som 

kommunikation, som en del i bearbetningen av ny kunskap, eller alternativt som en 

uppvisning. En muntlig framställning har som syfte att beskriva resultatet av ett 

arbete eller en uppgift. Framställningen kan ske med ord, skriftligt, muntligt eller i 

kombination. Den kan även vara multimodal, vilket innebär att framställningen 

genomförs med hjälp av andra medel än det verbala språket. Några exempel är 

bilder, musik och dramatisering (2010:79f). 

Läraren behöver vara tydlig med att den muntliga framställningens främsta syfte 

är kommunikation, eftersom många elever håller sina framställningar med dubbla 

syften och med dubbla mottagare. Eleverna vill både övertyga och få bra betyg, 

vilket kan leda till att framställningen liknar en uppvisning snarare än en 

kommunikativ situation (Palmér 2010:84). Palmér menar vidare att alla elever ska få 

möjlighet att genomföra en muntlig redovisning, oavsett svårigheter. Om eleverna 

tycker att det känns svårt kan läraren ge dem olika alternativ till hur en framställning 

kan gå till. Eleverna kan exempelvis välja att genomföra sina muntliga 

framställningar i helklass, halvklass eller inför en mindre grupp. Om framställningen 

sker inför hel- eller halvklass bör eleven som genomför framställningen stå upp 

framför kamraterna. När framställningen sker i en mindre grupp kan alla sitta ner 

runt ett bord och samtala. Läraren och kamraterna kan stötta talängsliga elever 
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genom att ställa frågor som eleven kan besvara, samt genom att uppmuntra 

(2010:92f). 

Den muntliga redovisningen innebär en möjlighet för eleven att bearbeta sina 

kunskaper språkligt. Detta sker då eleven reflekterar över samt definierar den nya 

kunskap som arbetet inför, under och efter redovisningen medfört. Läraren kan vara 

till hjälp genom att ställa frågor, ge exempel eller argument som eleven inte 

redovisat, samt genom att understryka innehållets kärna (Palmér 2010:79f). 

I den tidigare forskningen saknas det mig veterligen studier av lärares 

uppfattningar om sin undervisning av muntlig framställning och hur denna ska kunna 

förbättras. Det saknas även forskning som specifikt rör elever i årskurs 4–6. Den här 

studien har ambitionen att fylla denna lucka och att lyfta fram den muntliga 

redovisningens betydelse i undervisning i årskurs 1–3 och 4–6. 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet beskriver kunskap som något individen konstruerar 

inom sig i samspel med andra. Detta sker då individen införlivar nya lärdomar med 

gamla, vilket leder till att individen når en ny förståelse. Kunskap ses som en 

verklighet med flera olika perspektiv, eftersom varje individ formar den nya 

kunskapen efter tidigare erfarenheter och kunskaper (Palmér 2010:15ff, Dysthe 

1996:46f). Säljö (2012) skriver att det sociokulturella perspektivet har sin grund i 

föreställningsvärldarnas mångfald där olika kulturer har skilda kunskapsbaser, samt 

olika syn på lärande och undervisning. I en värld som blir allt mer globaliserad spelar 

det sociala samspelet och lärandet en viktig roll. Det finns två centrala aspekter som 

leder till lärande och utveckling: kommunikation och interaktion. Kunskap kan inte 

överföras från en person till en annan, utan människor måste delta och vara aktiva för 

att kunskapsutveckling ska kunna ske (2012:195). 

Lev Vygotskij är upphovsman till många av tankarna inom det sociokulturella 

perspektivet jfr Håkansson & Sundberg 2012:59f), och ansåg att förhållandet mellan 

våra tankar och ord är en dynamisk process där tanken fullbordas i ordet. En individ 

måste få förklara, argumentera, beskriva och ifrågasätta för att tankeförmågan ska 

utvecklas (Palmér 2010:15ff). Det sociokulturella perspektivet beskriver lärandet och 

en persons inlärningspotential som en del i ett socialt sammanhang. Lärandet ses som 

en social process, vilket speglas i Vygotskijs begrepp den proximala 

utvecklingszonen (Phillips & Soltis 2010:91f). Begreppet beskriver skillnaden mellan 
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vad en person kan lära sig på egen hand och vad personen kan lära sig med hjälp av 

andra som är mer insatta i ämnet eller området (Håkansson & Sundberg 2012:62ff), 

För att nå den proximala zonen kan olika former av stöttning äga rum. En individ får 

en uppgift att lösa som ligger strax utanför den nivå individen klarar av att lösa på 

egen hand. Stöttningen innebär att individen får tillfällig hjälp av en mer kunnig 

person och tillsammans löser de uppgiften (Palmér 2010:91; Dysthe 1996:53ff). Den 

muntliga kommunikationen är fundamentet som all språklig inlärning står på, och 

Vygotskij lyfter fram språket som människans främsta verktyg (Phillips & Soltis 

2010:93). En elev som har fått arbeta med att förmedla, förklara, bearbeta, 

ifrågasätta, värdera och kritiskt granska kunskap har fått en möjlighet att lära sig att 

hantera språket och utvecklar därigenom sin muntliga kommunikativa förmåga. 

3 Metod och material 
I detta kapitel beskrivs studiens insamlingsmetod, urval, genomförande, 

bearbetningen av det insamlade materialet, metoddiskussion samt de forskningsetiska 

principerna. 

3.1 Insamlingsmetod 

Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka fem lärares uppfattningar 

om sin undervisning i muntlig redovisning. Johansson & Svedner (2010:34) menar 

att kvalitativa intervjuer ger information om människors attityder, förhållningssätt, 

värderingar, målsättningar och förkunskaper inom olika områden. Om målet är att få 

en övergripande helhetsbild av en persons erfarenheter är intervju en lämplig metod, 

eftersom utsagorna kan visa vilken inställning den intervjuade har inom olika 

områden. Intervjuerna som har genomförts har varit semistrukturerade där både 

frågeområdet och frågorna har varit fasta, men följts upp av följdfrågor vid behov (jfr 

Johansson & Svedner 2010:35).  

3.2 Urval 

När intervjupersoner ska tillfrågas är det lämpligt att välja personer med skiftande 

erfarenhetsbakgrund (Johansson & Svedner 2010:44) men också med adekvat 

kunskap inom det område som ska studeras. Eftersom studiens syfte är att undersöka 

vilka uppfattningar lärare i årskurs 3 och 6 har om undervisning i muntlig 
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redovisning, har fem lärare med olika lång erfarenhet i yrket intervjuats. 

Intervjufrågorna (bilaga A) har använts för att skapa en uttömmande bild av lärarnas 

tankar och åsikter om muntliga framföranden. 

Lärarna som deltar i studien arbetar inom samma kommun men på tre olika 

skolor: en landsbygdsskola med 43 elever, en byskola med 110 elever samt en skola i 

tätorten med 350 elever. Lagerholm (2010) påpekar att valet av informanter till 

intervjuer måste ske med noggrannhet eftersom målet är att fördjupa sig i ett 

fenomen. Han lyfter fram tre viktiga urvalsprinciper: variationsbredd, intervjua 

personer som kan ha goda kunskaper i ämnet, samt att välja informanter som kan 

uttrycka sig och som vill delta i intervjun (Lagerholm 2010:55). Urvalet i denna 

studie lever upp till alla dessa principer och bedöms därför som lämpligt för att 

besvara studiens frågeställningar. Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 

2014:12ff) har tillgodosetts genom att de intervjuade lärarna ha tilldelats fiktiva 

namn. Lärarna som deltar i studien är: 

Namn Ålder Antal år i yrket Undervisar 

årskurs 

Sigrid 41 år 19 år 1 – 6 

Sven 47 år 12 år 1 - 2 

Tekla 27 år 1 år 4 – 6 

Tilda 66 år 44 år 4 - 6 

Tomas 57 år 30 år 4 – 6 

3.3 Genomförande 

De berörda lärarna informerades om syftet med studien och att intervjuerna 

beräknades ta 30–45 minuter. Lärarna intervjuades var för sig på respektive lärares 

arbetsplats. Lagerholm (2010:56) menar att en välbekant och trygg miljö gör att den 

intervjuade slappnar av, vilket kan leda till att svaren på frågorna blir ärliga och mer 

uttömmande. De fem intervjuerna spelades in på en mobiltelefon, vilket de 

intervjuade blev tillfrågade om och accepterade. 

Johansson & Svedner (2010) påpekar att när en intervju pågår uppstår det ofta 

pauser när den intervjuade tänker efter om det finns något mer att tillägga. 

Intervjuaren kan använda sig av två metoder: låta tystnaden leda till fler tankar, 

alternativt ställa följdfrågor. Genom att föra anteckningar under intervjun skapas det 
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naturliga pauser som ger den intervjuade en chans att utveckla sina svar (2010:36). 

Under mina intervjuer använde jag mig av båda ovanstående metoder, beroende på 

vilken kontext pauserna uppstod i. Ofta fortsatte de intervjuade lärarna att prata efter 

en liten stunds betänketid. Andra gånger ställde jag en följdfråga, eftersom jag ville 

få ett mer utförligt svar. De första frågorna handlade om lärarnas utbildning, år i 

läraryrket och deras behörigheter inom olika ämnen. Sedan följde frågor rörande 

elevernas redovisningar och retorik, samt lärarnas uppfattningar om sin undervisning 

inom detta område.  

3.4 Bearbetning av insamlat material 

Efter varje intervju digitaliserades anteckningarna och allt inspelat material 

transkriberades. Enligt Lagerholm (2010:33ff) innebär en transkribering att ett talat 

material transformeras om till skriftspråk. Vid transkriberingen tillämpade jag 

principerna för en bastranskription, vilket innebär att transkriptionen endast har 

innehållsfokus. Hur informanterna uttryckte sig är inte relevant för denna studies 

frågeställningar, och därför har inga noteringar för pauser, suckar etc. utförts (jfr 

Norrby 2014:100ff).  

I analysen har jag identifierat två nyckelbegrepp som grundar sig i det 

sociokulturella perspektivet. Dessa begrepp är inre och yttre stödstrukturer. De inre 

och yttre stödstrukturerna innebär att eleverna får stöttning i form av lärande som ett 

samspel mellan olika individer, samt lärande från en mer kunnig person (även kallat 

den proximala utvecklingszonen).  

3.5 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2014) har arbetat fram fyra forskningsetiska principer som 

vetenskapliga studier ska utgå ifrån. Därför informerades lärarna innan varje intervju 

startade om de forskningsetiska aspekter som denna studie tar hänsyn till. 

Vetenskapsrådets principer innehåller det så kallade informationskravet, vilket 

innebär att de intervjuade lärarna fick information om undersökningens syfte och att 

deras deltagande var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Samtyckeskravet 

tillgodosågs genom att lärarna gav sitt muntliga samtycke till användningen av 

intervjuerna i denna studie (jfr Vetenskapsrådet 2014:7ff). Konfidentialitetskravet 

tillgodosågs genom att de intervjuade lärarna har avidentifierats i studien, och 
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nyttjandekravet tillgodosågs genom att allt insamlat material enbart används i denna 

studie (jfr Vetenskapsrådet 2014:12ff). 

3.6 Metod- och materialkritik 

Den kvalitativa forskningsintervjun är ett professionellt samtal där en person 

intervjuar en annan person om ett ämnesområde som intresserar dem båda. Målet 

med intervjun är att lyfta fram den intervjuades uppfattningar om ämnet i fråga 

(Kvale 2008:9ff). I den här metoden finns det olika svagheter, till exempel att 

information inom ett visst område saknas eller att informationen blir ofullständig. 

Dessa problem har jag försökt att undvika genom att ställa många frågor och 

följdfrågor vid behov. Av samma orsak har de olika respondenterna citerats olika 

många gånger i studien. Syftet med studien är att undersöka vilka uppfattningar 

lärare kan ha om sin egen praktik, och därför fick informanterna reda på studiens 

syfte i förväg. Detta leder till att informanterna förbereder sig innan intervjun och att 

informanternas svar påverkas av dessa förberedelser. Informanterna fick dock inte 

veta vilka frågor som skulle komma att ställas under intervjuerna. Allt de visste var 

vilket område inom undervisningen vi skulle tala om. 

När flera personer intervjuas om samma ämne kan forskaren få fram 

motstridiga resultat beroende på de intervjuades uppfattning inom ämnet. Detta leder 

till att resultaten blir subjektiva snarare än objektiva (Kvale 2008:13f). Syftet med 

den kvalitativa forskningsintervjun är dock inte att få fram ett enda svar utan att 

förstå saken ur den intervjuades perspektiv (2008:32). Studien baseras enbart på fem 

intervjuer, vilket innebär att resultatet inte är generaliserbart. Det finns även en risk 

att intervjuaren påverkat informanternas svar, vilket är ofrånkomligt i alla 

intervjusituationer. Jag har försökt bemöda mig om att vara objektiv i alla delar av 

studien.  

Att transkribera innebär att omvandla ett muntligt material till ett skriftligt. När 

ett material transkriberas från en intervju ansikte mot ansikte till ett skriftligt manus 

går en del saker förlorade, exempelvis den intervjuades ansiktsuttryck, gester och 

intonation. En del av intervjuns kontext försvinner (2008:152f), vilket innebär att en 

del information går förlorad när materialet transkriberas. Det är ofrånkomligt att en 

del av dynamiken under en intervju går förlorad när materialet transkriberas, och 

därför har jag lyft fram många citat för att visa vad jag har baserat mina tolkningar 

på.  
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4 Resultat 
I detta kapitel redovisar jag lärarnas uppfattningar om de inre och yttre stödstrukturer 

som de använder sig av i sin undervisningspraktik.  

4.1 Inre stödstrukturer 

Detta avsnitt behandlar inre stödstrukturer, som exempelvis kan vara att stärka 

elevernas självkänsla, att vara närvarande, handleda och anpassa, att ge goda råd, 

samt att öva och att vara påläst inför en muntlig redovisning.  

4.1.1 Elevernas självkänsla 
Alla elever ska kunna känna sig trygga, och lärarna i studien arbetar på olika vis för 

att stärka elevernas självkänsla. Det är tydligt i intervjuerna att lärarna lägger stor 

vikt vid att eleverna ska bemötas med varsamhet och att de aldrig behöva känna sig 

kränkta av vare sig lärare eller andra elever. Tilda beskriver hur hon arbetar för att 

skapa ett tillåtande klimat som eleverna kan känna sig trygga i: 

Jag är ganska varsam. De börjar redovisa i små grupper i årskurs 4, aldrig i 
helklass. Det är viktigt att de känner trygghet. Alla eleverna spelar in små 
filmer som sedan endast visas inför alla andra om det är okej. Jag frågar 
alltid eleverna om det är okej först. En del elever är blyga och jag vill inte 
kränka dem. De ska inte minnas mellanstadiet som en tid då fröken 
tvingade dem att tala inför andra. (Tilda)  

Tilda skapar trygghet genom att successivt öka storleken på åhörargruppen, vilket 

hon menar bidrar till en känsla av trygghet. Att eleven också äger rätten till sitt 

framträdande och vem som ska ta del av det är en del i Tildas strategi. Sigrid 

betraktar däremot sina elever utifrån och resonerar om olika elevers personligheter. 

Hon menar att en elevs karaktär har en inverkan på elevens sätt att ta sig an den 

utmaning det innebär att tala inför andra människor: 

Jag tror att vissa tycker att det är jättejobbigt. Jag tror att de tycker att det är 
… Jag tror att det handlar lite om hur man är socialt. Är man van vid att 
prata och skoja med andra då är det inga problem. Men tycker man att man 
inte har någon särskilt viktig roll i klassen så blir det jättetydligt vid 
redovisningar. Om man tittar ner i pappret och man knappt vill göra det, 
utan helst vill vara sist. (Sigrid)  

Sigrid anser att elevernas personligheter och sociala status i klassen kan ha både en 

positiv och en negativ inverkan på elevernas muntliga redovisningar. En elev med 

hög status är ofta van vid att höras och synas i sociala sammanhang. Denna elev har 
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ofta en mer avslappnad inställning till muntliga redovisningar än en elev som är blyg 

och tystlåten och som eventuellt har en lägre social status i klassen.  

4.1.2 Närvaro 
Sigrid och Sven anser att deras elever aldrig ska behöva känna sig ensamma när de 

gör en muntlig redovisning. Därför står de bredvid den elev som genomför sin 

redovisning och kan på så sätt assistera med frågor eller genom att fylla i med ord för 

att hjälpa eleven vidare i sitt framförande. Om Sigrid och Sven märker att allt går bra 

och att eleven klarar sig på egen hand backar de lite så att eleven får scenen för sig 

själv. Så här svarade Sigrid och Sven på frågan om vad de gör för att underlätta för 

de elever som tycker att muntliga redovisningar är svårt eller skrämmande: 

Jag försöker nog att finna … alltså att inte ställa mig längst bak i 
klassrummet utan snarare vid sidan om. Och om jag märker att man tappar 
bort sig, att man då fyller i, att jag är den som fyller i och hjälper dem 
vidare. För lämnar man dem helt åt sitt öde så är det klasskamrater som kan 
vara snabba och vara otrevliga istället. Och jag tror att det är lika viktigt 
oavsett vilken ålder man har. (Sigrid)  
  
Jag visar att jag finns där och hjälper dig. Allt kommer att gå bra. Vi står 
tillsammans framme vid tavlan och om eleven klarar det bra stiger jag två 
steg bakåt. Redovisning i mindre grupper är tänkbart. Idag slipper de ibland. 
(Sven) 

Både Sigrid och Sven vill motverka elevernas känsla av utsatthet vid de muntliga 

redovisningarna. De visar eleverna att de finns där som ett stöd genom sin fysiska 

placering framme hos eleven som genomför redovisningen. Genom detta agerande 

förhindrar lärarna även ett dåligt beteende från klasskamraternas sida.  

Sven, som undervisar i årskurs 1 och 2, låter eleverna rita en bild som de sedan 

ska berätta en liten historia omkring, alternativt tillverka så kallade bläddror. 

Bläddrorna består av fyra små teckningar med en kort text till varje teckning. Målet 

för de olika redovisningarna är att eleverna ska våga berätta om sina bilder respektive 

läsa upp sin berättelse inför klasskamraterna. Alla elever vågar inte prata inför 

klassen, men då får de hålla upp sina bilder medan lärarna läser upp den text som 

eleverna har skrivit. Sven uppmuntrar sina elever att ta med bilder från olika resor, 

och han visar sedan bilderna via datorn medan eleven får sitta kvar i sin bänk: 

De har sina egna berättelser, bläddror, där de har bildstöd till texten. Om 
någon är ledig för att resa … ta med bilder. Eleven sitter i sin bänk och jag 
visar bilderna och intervjuar eleven om resan. Eleven känner sig inte utsatt 
och minns mer. (Sven) 
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Sven menar att eleverna upplever det här arbetssättet som mindre krävande än att 

redovisa muntligt inför hela klassen. Att få sitta ner i sin egen bänk inger en viss 

trygghet, liksom att få stöd av bilderna. 

4.1.3 Handledning och anpassning 
I takt med att eleverna blir äldre ökar förväntningarna och kraven (jfr Lgr11). När 

eleverna börjar i årskurs 4 ska de börja söka efter information i olika källor. 

Informationen ska sedan sammanställas till en sammanhängande text och eleverna 

lär sig att göra Powerpoints med både bild och text. Tomas hjälper sina elever med 

förarbetet och ger sina elever listor med punkter att följa när de söker fakta inför en 

muntlig redovisning: 

Dels är det att man tränar lite i början då. Hur man letar fakta kanske och 
vad det är som ska vara med. De har lite punkter att hänga upp det på. Om 
det är till exempel någon djurart då så var de finns i landet kan man få med 
karta, hur de ser ut kan man få med på någon bild, föda, ungar. Så att man 
har som en mind-map att gå lite efter. (Tomas) 

Tomas påpekar att listorna visar vilka aspekter eleverna bör ha i åtanke när de söker 

efter fakta eller sammanställer sådan inför en muntlig redovisning. Genom att följa 

listans punkter vet eleverna att de täcker de mest centrala aspekterna inom ett 

område. Tomas går alltid igenom materialet tillsammans med eleverna innan 

redovisningarna äger rum. En viktig aspekt är ett mottagaranpassat språk: 

Det ska inte vara några krångliga ord. Och är det några krångliga ord med 
då ska man kunna översätta dem. Det är ju så att frågar en kompis vad 
betyder det här, så ska man kunna stå för det här då. (Tomas) 

Tomas menar att eleverna blir uppmärksamma på vilka ord som kan vara svåra för en 

publik att förstå. Den elev som genomför den muntliga redovisningen ska antingen 

kunna förklara ordens innebörd, ta bort dem eller ersätta orden med synonymer som 

är lättare att förstå. På detta sätt utvecklas även elevernas ordförråd.  

Tomas och Tekla påpekar att elever som har speciella behov ska få den hjälp 

de behöver för att kunna genomföra muntliga redovisningar: 

Så lite så tänker jag att man … om man har någon lite svagare elev så 
tänker jag att man, då får man försöka hjälpa honom eller henne så att ”jag 
har också en färdig grej som jag också kan visa” så att man lyfter dem här. 
Verkligen pusha på dem. De behöver hjälpen kanske. Även om de inte har 
assistent så kan de behöva lite extra hjälp där. (Tomas) 
 
Olika elever har ju olika behov, så är det bara. Och då måste jag anpassa 
min undervisning och den hjälp som jag ger efter eleverna och deras behov. 
(Tekla) 
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Både Tomas och Tekla anser att alla elever i klassen ska kunna delta i de muntliga 

redovisningarna, oavsett vilka hinder elevernas speciella behov kan ge upphov till. 

Tomas menar att det ingår i hans läraruppdrag att uppmuntra eleverna och hjälpa 

dem få fram ett bra material till de muntliga redovisningarna. Också Tekla uppger att 

hon anpassar sin undervisning efter elevernas olika behov, och hon försöker visa 

konkreta exempel från verkligheten. Ett exempel på detta är att Tekla visar eleverna 

olika filmklipp där de kan se hur andra talare beter sig. Även Tilda använder olika 

filmklipp i sin undervisning: 

Jag visar eleverna klipp på olika talare, både bra och mindre bra … då kan 
eleverna se vilken skillnad olika småsaker kan göra. Ja, för intrycket, 
menar jag. (Tekla) 
 
Vi tittar även på Internet, som Youtube. Där ser de vad som är bra och 
mindre bra. (Tilda) 

Tekla och Tilda lyfter fram exempel på hur en bra respektive en mindre bra talare 

kan bete sig. Därigenom får eleverna en möjlighet att bilda sig en klar uppfattning av 

vilka element som bör uppmuntras eller undvikas under en muntlig redovisning. 

Tomas anser att det inte bara är eleverna som genomför muntliga 

redovisningar, utan att lärarna gör detsamma flera gånger varje dag. Både Tomas och 

Tekla ser sig själva som förebilder där eleverna kan se hur en talare bör bete sig inför 

sin publik. Under intervjuerna ger de exempel på hur läraren kan vara en förebild för 

sina elever: 

Vi vuxna har gjort om nobelpristagarna och skulle presentera dem. Då 
gjorde vi lite rollspel kan man säga. Vi klädde ut oss så där då. (Tomas) 

Jag tror … eller jag anser att många elever mår bra av att få se saker 
konkret. Att inte bara få dem muntligt berättade. Jag kan påpeka att de gör 
på ett sätt och att de ska tänka på att inte göra samma sak nästa gång utan 
att prova på detta viset istället. Sedan gör de samma fel igen. Då händer det 
att jag visar eleven vad jag menar istället. Ibland är det flera elever som gör 
samma sak och då kan jag visa det, felet, inför hela klassen och så kan vi 
diskutera hur vi kan göra det hela bättre. Ibland tar jag det enskilt med just 
den eleven det berör. (Tekla) 

Tomas lyfter fram ett speciellt tillfälle när lärarna på skolan genomförde ett rollspel 

inför eleverna, medan Tekla lyfter fram det dagliga arbetet i klassrummet. De menar 

att det inte alltid räcker med att påpeka för eleverna hur de bör göra för att förbättra 

sina muntliga redovisningar utan betonar att konkreta exempel behövs för att 

eleverna ska få en tydlig bild av lärarnas förväntningar. 
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Om en elev tycker att det är svårt eller skrämmande att genomföra muntliga 

redovisningar kan de få börja med att öva tillsammans med läraren eller med en 

kamrat. Det ger eleverna en trygghet och säkerhet inför den riktiga redovisningen. Så 

här svarar Tomas på frågan om hur han kan underlätta för de elever som tycker att 

det är svårt att redovisa: 

Dels jag kanske kan lyssna på dem lite innan då så att de läser för mig. Då 
ser man att det här var inga problem för dig. Det fixar du bra. (Tomas) 

Den som inte har så lätt för att redovisa kan ha lite mindre med text helt 
enkelt. Lite kortare om varje punkt. Det behöver ju inte vara långa 
berättelser utan lite lagom för dem. (Tomas) 

Tomas menar att ett sätt att göra den muntliga redovisningen mer hanterbar är att låta 

eleverna variera hur mycket var och en säger. Detta kan ske på olika sätt. Texterna 

kan kortas ner eller så kan eleverna redovisa två och två. Då kan den mer pratsamme 

eller mer läskunnige eleven få mer talutrymme än sin kamrat.  

4.1.4 Goda råd, övning och förberedelser 
Lärarna stöttar sina elever på flera olika sätt. Ett sätt är att ge eleverna konkreta råd 

och strategier från retoriken, till exempel att hålla rätt talhastighet eller att lyfta 

blicken och se på sina åhörare. Ett annat sätt att stötta eleverna handlar om att 

påminna dem om redovisningen dagen innan den ska äga rum: 

Jag försöker nog innan … om man ska ha en redovisning på tisdagen att 
instruera lite på måndagen redan. ”Nu vet ni att i morgon är det redovisning 
vi ska jobba med. Förbered er lite hemma”. Och så tänker jag igenom vad 
jag, vad jag kommer att titta på och då brukar jag säga det till eleverna. 
”Idag vill jag att vi tänker på att ha ögonkontakt. Tänk nu på hur viktigt det 
är”. För det är inte lätt att bedöma en elev om man inte har förklarat för 
dem vad det är jag kommer att titta på. För man behöver öva. (Sigrid) 

Sigrid väljer ofta ut en speciell sak som eleverna ska tänka lite extra på, till exempel 

att inte tala så fort. På så sätt visar hon eleverna vad som kommer att bedömas lite 

extra nästa gång de redovisar. Eleverna blir dessutom mer uppmärksamma på olika 

aspekter som kan förbättra deras muntliga redovisningar. 

I årskurs 6 ska eleverna kunna visa vad de har lärt sig. Sigrid anser att eleverna 

ska kunna argumentera och diskutera, medan Tilda och Tekla tycker att eleverna ska 

vara väl pålästa: 

Jag tänker att man måste lära sig för i skolan är det mycket att man ska 
delta muntligt. Man ska kunna argumentera och man ska kunna diskutera. 
Då måste man börja i en tidig ålder för att känna sig bekväm (Sigrid). 
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Ja, de ska ha fakta, vara bra på. (Tilda) 

Jag har visat mina elever att det är viktigt att vara väl förberedd. Att öva 
flera gånger innan de ska redovisa. En gång hade jag en lektion som var 
väldigt väl förberedd, för att vid nästa tillfälle ske som på impuls. 
Skillnaden mellan lektionerna var stor. Jag diskuterade detta med mina 
elever för att ge dem ett exempel på skillnaden mellan att vara väl påläst 
eller ej. (Tekla) 

Sigrid menar att förmågan att argumentera och diskutera kräver övning och därför 

ska eleverna få tid på sig att utveckla dessa förmågor. Tilda och Tekla påpekar att en 

god förberedelse och övning ger eleverna en trygghet och säkerhet inför klassen, och 

att det förstärker deras trovärdighet som talare. 

4.2 Yttre stödstrukturer 

Detta avsnitt handlar om yttre stödstrukturer som olika former av redovisningar, 

urval och begränsningar, redovisning i olika skolämnen, tid, talarens kontakt med 

åhörarna och åhörarnas roll, mottagaranpassning och respons samt digitala verktyg. 

4.2.1 Olika former av redovisningar 
Tekla, som undervisar i årskurs 4–6, anser att en muntlig redovisning kan vara så 

mycket mer än att stå framme vid tavlan och redovisa inför klassen. I hennes klasser 

får eleverna spela rollspel och dramatisera. Ett exempel är intervjuer där en elev 

spelar sakkunnig inom ett område och en elev spelar journalist. Ett annat exempel är 

när Tekla och hennes elever sätter sig ned och bildar en ring på golvet. Eleverna som 

genomför sin muntliga redovisning sitter ner och pratar, och då känner de sig inte 

lika uttittade som när de står helt själva framme vid tavlan. Eleverna får dessutom 

genomföra sina redovisningar i olika gruppsammansättningar: i hel- och halvklass 

eller i mindre grupper. Tekla anser att variation är ett nyckelbegrepp inom muntlig 

redovisning. Eleverna ska inte vara låsta vid att stå framme vid katedern med en 

Powerpoint som stöd, utan de ska kunna genomföra sina muntliga redovisningar på 

flera olika sätt. 

Alla de intervjuade lärarna lyfter fram sina elevers spontana muntliga 

redovisningar där ingen förberedelse krävs. Till de spontana redovisningarna räknas 

exempelvis elevernas berättelser om vad de har gjort under helgen eller skollovet. 

Tomas anser att elevernas bokrecensioner ingår i de spontana redovisningarna 

eftersom eleverna pratar fritt om den bok de har läst. Tid finns vikt till detta varje 

vecka då eleverna läser mycket: 
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Men sen, sen vi redovisar ju våra böcker. Vi försöker ju läsa 100 böcker. 
Nu hade vi en extra badtimma när de har läst 100 böcker så att man från 
hjärtat kan redovisa också sådär. (Tomas) 

Tomas menar att bokrecensionerna gör så att eleverna blir vana vid att prata lite mer 

fritt kring ett ämne. Eleverna vet att en belöning väntar varje gång de har läst och 

redovisat 100 böcker tillsammans, och denna belöning har en motivationshöjande 

effekt på elevernas läsande.  

4.2.2 Urval och begränsningar 
Sigrid ger eleverna i årskurs 1–3 ett begränsat urval att arbeta utifrån, medan 

eleverna i årskurs 4–6 får större frihet i valet av de muntliga redovisningarnas 

innehåll: 
Äldre elever får välja rätt fritt då, för det handlar lite om vad man har. Vad 
man har letat fakta om. Vad man ska redovisa om. Jag kan säga så att detta 
är området vi ska jobba med och sedan är det rätt mycket fritt att välja 
specifikt område. I de yngre styr jag mer. Jag kan känna att det inte är lätt 
för eleven när de är i vissa åldrar att plocka ut och bestämma. Gör man ett 
jättestort område så tar det lång tid innan man liksom har ramlat ner och vet 
vad man vill ha för ämne, eller område heter det då. (Sigrid) 

Sigrid anger att orsaken till skillnaden i urvalet mellan de olika årskurserna beror på 

elevernas förmåga att kunna begränsa sitt urval. Eleverna i årskurs 6 har en större 

erfarenhet av hur arbetet inför en muntlig redovisning går till, och de vet att de inte 

kan ta med allt, utan att de ska välja ut en viss aspekt som de sedan koncentrerar sitt 

arbete omkring.  

4.2.3 Tid  
Tilda och Tekla lyfter fram tidens betydelse för elevernas lärande och utveckling. De 

anser att tid måste avsättas för att eleverna ska hinna öva inför sina muntliga 

redovisningar. Övningarna kan se olika ut beroende på elevernas förkunskaper: 

Första gången gör jag det som en dialog mellan mig och eleven. Vi hjälps 
åt. Jag hjälper dem även med förberedelserna. Jag vill lotsa in dem i det 
muntliga framträdandet. (Tilda) 

Att redovisa är som allt annat. Jag menar att eleverna måste få öva om och 
om igen innan de kan bli bra på att redovisa. (Tekla) 

Tilda börjar med att låta eleverna genomföra sina redovisningar som en dialog 

mellan eleven och henne själv. Med tiden ändras dialogen till att bli en muntlig 

redovisning inför andra elever, några få till att börja med och sedan inför allt fler. 

Både Tilda och Tekla anser att tid för övning krävs för att eleverna ska kunna 

utvecklas till goda talare och åhörare.  
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4.2.4 Talarens kontakt med åhörarna och åhörarnas roll 
Tomas ger alltid sina elever en lista med punkter som visar vilka saker eleverna bör 

ha med i sina muntliga redovisningar. En viktig punkt är ”övrigt”, som ger eleverna 

en möjlighet att lyfta fram lite annorlunda fakta, alltså oväntad information som kan 

väcka åhörarnas intresse:  
Men den här övriga punkten är ju viktig för det är ibland hittar de ju roliga 
grejor. Jag vet det var nån som grodarten fanns bara i en damm i, vid, XXX 
flygfält till exempel. Skratt. Det var en jätterolig grej tycker jag. (Tomas) 

Tomas anser att talaren ska vara medveten om att åhörarna ska vara i fokus och göra 

sitt bästa för att fånga och behålla åhörarnas uppmärksamhet så att innehållet i 

redovisningen går fram.  

Sigrid menar att det finns flera olika aspekter som eleverna ofta inte tänker på 

när de ska genomföra en muntlig redovisning. En sådan aspekt är talarens 

ansiktsuttryck som spelar en stor roll, eftersom det påverkar åhörarnas inställning till 

både talaren och det budskap som talaren vill förmedla: 

Och prata om det här hur är man när man ska samtala med någon annan. 
Man tittar på personen, man pratar inte i mun på varandra utan vi tänker på 
hur är vi? Och hur viktigt det är om jag ser arg ut i mitt ansiktsuttryck så 
får du den … det blir en effekt som smittar av sig på dig bara för att jag ser 
sur ut eller arg ut. (Sigrid) 

Sigrid jämför den muntliga redovisningen med ett vanligt samtal, och på så sätt 

sammanfogar Sigrid den muntliga redovisningen med elevernas verklighet.  

Goda råd som ofta upprepas är att hålla ögonkontakt med publiken, att tala 

högre och långsammare, att stå vänd mot publiken och inte mot Powerpointen, samt 

att hålla sig till ämnet. Tomas klass har haft representanter från ett sagomuseum på 

besök för att eleverna ska få möta människor som verkligen kan fånga sin publik: 

Vi har ju haft också då Sagomuseumet här. Och då har de lite visat … då 
var det ju någon annan som kom också och berättade hur man håller 
ögonkontakt och att man tittar på alla, och lyfter blicken från texten och så 
där. (Tomas) 

Tomas berättar att representanterna från Sagomuseumet inte bara sa hur eleverna 

skulle göra, utan att de dessutom visade hur det skulle göras. Eleverna fick se vilken 

skillnad det var mellan en talare som var påläst och som höll ögonkontakt med 

publiken, och en osäker talare som mest tittade i sina papper. 

Tilda, Tekla och Sigrid anser att det viktigaste eleverna ska tänka på är hur 

åhörarna beter sig, oavsett vilken årskurs eleverna går i. Åhörarna ska lyssna och visa 
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intresse, inte göra några miner, ge konstiga blickar eller kommentarer under 

redovisningarna. Så här kommenterar Tilda, Tekla och Sigrid åhörarnas roll: 

Jag brukar lyfta fram lyssnarna då de är viktiga. De ska vara intresserade, 
schyssta och inte göra miner eller blickar. De har störst ansvar. Fokus går 
bort från talaren. (Tilda) 

Eleven som ska tala är ofta nervös. Då är resten av klassen viktig … att de 
lyssnar och inte ser uttråkade ut, eller gör något annat för den delen. Jag 
brukar påminna dem om att det kan vara deras tur nästa gång. Alla i 
klassen ska ju redovisa vad de har lärt sig. Alla är i samma situation. 
(Tekla) 

Ja, det kommer ju in på det här när man pratar om hur är jag som en god 
lyssnare, och hur är jag som en god talare? För lika viktigt som jag är en 
god lyssnare så kan jag ju inte sitta och göra fula miner eller peka finger 
eller så. (Sigrid) 

Tilda, Tekla och Sigrid anser att åhörarna har det största ansvaret för klimatet i 

klassrummet under de muntliga redovisningarna. Genom att lyfta fram och betona 

åhörarnas roll anser de tre lärarna att en del fokus flyttas från talaren till åhörarna, 

vilket innebär att talaren inte känner sig lika utsatt. 

4.2.5 Mottagaranpassning och respons 
De fem intervjuade lärarna arbetar alla med mottagaranpassning på olika sätt 

beroende på vilken årskurs de undervisar i. I årskurs 1–3 diskuterar man ofta 

elevernas val av ord. Svordomar är inte tillåtna, och eleverna ska behandla varandra 

med hänsyn. Så här svarar Sven på frågan om hur han arbetar med 

mottagaranpassning i sin klass: 

Jag påminner och rättar. Det är fostran. Det går upp och ner med 
svordomar. Just nu är det mycket. Man får ta tillfället i akt, till exempel 
raster. De vet att det inte är okej i klassrummet. Ständigt, alltid är ett 
material om värdegrunden, att man inte ska blunda för det. Vissa elever får 
man ibland blunda för och inte tjata på. Vi arbetar med ett schysst 
bemötande och vikten av valet av ord. (Sven) 

Sven ser elevernas ordval och bemötande av andra som en del i arbetet med 

läroplanernas värdegrund. Denna värdegrund ska genomsyra lärarens arbete med 

eleverna och Sven anser att den innebär en viss fostran av eleverna. Denna fostran 

pågår under hela skoldagen och inte bara i klassrummet. Värdegrundsarbetet 

påverkar även elevernas muntliga redovisningar, eftersom deras berättelser inte får 

innehålla några svordomar eller något negativt i förhållande till en annan elev.  

Tilda, Tomas och Tekla lyfter fram vikten av att språket anpassas efter 

mottagarna. Lärarna är överens om att talet ska vara naturligt och gå från ”punkt a till 
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punkt b”, och att det ska vara riktat till den åhörargrupp som redovisningen har. 

Tilda, Tomas och Tekla diskuterar med sina elever om skillnaden i språkhanteringen 

när det gäller olika mottagare. Det som diskuteras är vilket språk eleverna bör 

använda när de pratar med exempelvis n kompis, lärare, mormor eller en representant 

från kommunen. Alla elever i årskurs 4–6 ska vara medvetna om att språket ska 

mottagaranpassas: 

Vi arbetar med att anpassa språket efter olika mottagare, exempelvis 
mamma, kompisar och kommunen. Man kan inte tala lika avslappnat med 
kommunen som med mamma. Man ska tala och skriva på olika sätt 
beroende på vilken mottagare man har. Det arbetar vi med. (Tilda) 

Tilda arbetar med mottagaranpassning på flera olika sätt. Eleverna skickar in 

insändare till den lokala tidningen, intervjuar olika besökare som Tilda bjuder in till 

skolan och skriver brev till en jämnårig kamrat på en skola i England.  

De intervjuade lärarna påpekar att respons på muntliga framföranden ges på 

flera sätt, men endast i årskurs 4–6. Gemensamt för lärarna är att känslig respons ges 

i enrum till den enskilde eleven. Flera av lärarna ger respons enligt konceptet ”Two 

stars and a wish”, vilket innebär att den som ger responsen ska nämna två saker som 

var bra med redovisningen och en sak som kan förbättras. Tilda och Sigrid har olika 

åsikter både angående elevernas respons till varandra, så kallad kamratrespons, och 

om den egna responsen till eleverna: 

Ja, eleverna får respons. Men det som är känsligt tar jag aldrig inför de 
andra. Jag är försiktig med att eleverna ska ge varandra respons. Det ska 
ske lite försiktigt. De ska vara trygga med varandra. Jag frågar dem om de 
skulle vilja höra detta? Ge ingen respons ni själva inte skulle vilja få. 
Respons ger jag ofta privat (Tilda). 

Jag kan känna att när man har avslutat en redovisning … använd ”Two 
wish and one star”. Att man ger eleven berömmet ”Det här gjorde du 
fantastiskt bra, och en sak du ska tänka på är …”. Och att man då försöker 
få eleven att fundera över vad skulle du tänka på för att komma vidare? Om 
man bara redovisar gång efter gång efter gång så tror jag att man till sist 
tröttnar och då har man ingen aning om vad man ska göra sen (Sigrid).  

Tilda låter eleverna själva avgöra om de vill höra kamraternas respons. Eleverna som 

ger respons ska fundera över om detta är en respons som de själva skulle vilja få eller 

hellre skulle vilja avstå från. Tildas egen respons ges oftast privat till den enskilde 

eleven. Kamratrespons enligt konceptet ”Two stars and a wish” används ofta av 

Sigrid. Hon ser konceptet som ett sätt att stötta eleverna eftersom responsen dels ska 

förstärka det som redan är bra, dels komma med förslag till förbättringar av de delar 

som är mindre bra. Genom att eleverna uppmärksammar både bra och mindre bra 
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saker hos klasskamraterna tror Sigrid att de också blir medvetna om aspekter av sin 

egen redovisning. Sigrid anser också att alla elever i årskurs 4–6 ska vara delaktiga i 

all kamratrespons. Därför låter hon en elev genomföra sin redovisning innan hon drar 

lappar med elevernas namn på. Sedan får två elever säga varsin bra sak om 

redovisningen, medan en elev får önska något som ska förbättras till nästa 

redovisning: 
I början kan man göra det tillsammans och att man hjälps åt, men när man 
kommit en liten bit kan jag känna att eleverna måste vara lite delaktiga. Får 
jag veta i förväg att det är jag som ska säga något positivt så är det ju bara 
det jag sitter och tänker på. Medan när man drar en lott så blir det ändå 
”Åh, nu var det jag”. Man måste ha tänkt till om båda sakerna. (Sigrid) 

Genom att ingen elev vet när just hon eller han ska ge respons så hålls alla elevers 

uppmärksamhet riktade mot den redovisning som genomförs.  

4.2.6 Digitala verktyg 
Sigrid påpekar att eleverna i årskurs 3 kan ses som nybörjare inom flera olika 

områden. Eleverna i denna årskurs har ingen vana vid att söka efter information i 

olika källor eller att sammanfatta denna information till en strukturerad text. Därför 

låter inte Sigrid eleverna göra några Powerpoints förrän de går i slutet av årskurs 3. 

Sigrid och Tilda lyfter fram att eleverna i årskurs 5 och 6 har utvecklat en viss vana 

vid att samla, sovra och strukturera material till en PowerPoint. De kan söka efter 

fakta och sammanställa dessa, de kan hantera olika dataprogram och de tycker ofta 

att det är roligt att göra Powerpoints eller egna filmer. Så här kommenterar Sigrid 

och Tilda elevernas användning av digitala verktyg: 

Femmorna när de redovisade om, det var faktiskt om, … kolhydrater, nä 
vad heter det? Om olika inre organ. Då tog vi några organ var och 
redovisade. Då hade de Powerpoint. Och det var något som jag vet att de 
började med att göra enkla i trean och sen har vi utvecklats och blivit riktigt 
professionella idag. De är medvetna om att man inte ska använda långa 
meningar utan stödord. Så jag kan nog känna att man gör det på en enkel 
nivå och så gör man det lite svårare och lite svårare ju äldre de blir. (Sigrid) 
  
De har egna datorer och gör gärna Powerpoints eller egna filmer. Ibland 
skriver de på tavlan, men de föredrar IKT. (Tilda) 

Sigrid ser en klar progression i elevernas användning av digitala verktyg, och samma 

sak har Tomas noterat. Han ser eleverna i årskurs 6 som duktiga inom datahantering, 

och han anser att de digitala verktygen har gjort att de muntliga redovisningarna 

håller en betydligt högre kvalitet idag än de gjorde för 20 år sedan. Han väger  

fördelar mot nackdelar: 
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Datorerna har kommit och det blir allt proffsigare. Allas förmågor syns och 
de kan berätta med egna ord. Det gynnar de svagare eleverna. Problemet är 
att eleverna möter ett enormt urval. Det kan vara svårt att begränsa sig. De 
ska göra arbetet i skolan och inte hemma då en del föräldrar gör sina barns 
läxor. Redovisningen hamnar på fel nivå. (Tomas) 

Tomas anser att en av fördelarna med digitala verktyg är att elevernas förmågor lyfts 

fram och att olika stavningsprogram, hör- och talsyntes och automatisk stor bokstav i 

början på varje mening gynnar de svagare eleverna. Den största nackdelen är det 

enorma urvalet som eleverna möter på internet när de söker information till sina 

framföranden.  

4.3 Sammanfattning 

Av studien framgår det att muntlig redovisning är viktig i dagens undervisning i 

svenska, och att lärarna arbetar medvetet med både inre och yttre stödstrukturer för 

att stärka elevernas utveckling. 

Lärarna i studien arbetar medvetet med inre stödstrukturer för att stärka elevernas 

självförtroende inför de muntliga redovisningarna. I arbetet ingår det att skapa ett 

tillåtande klassrumsklimat, att läraren är närvarande och stöttar eleverna på olika sätt, 

och att undervisningen anpassas efter elevernas olika behov och förutsättningar. Ett 

annat exempel på en inre stödstruktur är att lärarna lyfter fram olika exempel på hur 

en muntlig redovisning kan se ut. Detta leder till att eleverna kan skapa sig en bild av 

de olika aspekter som ingår i en presentation. En av lärarna genomför dessutom 

rollspel där hon visar skillnaden mellan en lyckad och en mindre lyckad redovisning. 

Mottagaranpassning och kontakten mellan talare och åhörare påverkar en muntlig 

redovisning. Därför arbetar lärarna i studien medvetet med att skapa yttre 

stödstrukturer för eleverna. Dessa stödstrukturer består bland annat av att eleverna 

görs uppmärksamma på hur de beter sig oavsett om de är den som ska genomföra en 

muntlig redovisning eller om de ska lyssna på den. Lärarna visar eleverna hur de kan 

anpassa sitt språk efter olika mottagare. Ytterligare en yttre stödstruktur som lyfts 

fram i studien är att lärarna varierar sin undervisning, och att de anser att varje elev 

är en individ och att varje elev ska bemötas som en sådan. Detta innebär att 

undervisningen inom ett visst område kan se olika ut beroende på de elever som 

undervisningen riktar sig till. Inför en muntlig redovisning kan lärarna bland annat 

variera gruppstorleken och tekniken för framförandet.  
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5 Diskussion 
För många elever i grundskolan är muntliga redovisningar svårt och skrämmande, 

och därför är det viktigt undersöka vad lärare kan göra för att stötta sina elever så de 

kan utvecklas till individer som känner sig säkra och trygga i sin muntliga 

kompetens. Syftet med studien var därför att undersöka vilka inre och yttre 

stödstrukturer lärare använder i sin undervisning i muntlig redovisning.  

Den kommunikativa kompetensen är en bärande del av det sociokulturella 

perspektivet som lyfter fram människans behov av interaktion med andra människor. 

Utan andra människor kan en person visserligen lära sig mycket, men för att uppnå 

en mer komplex förståelse krävs det att personen kan samspela med andra (Palmér 

2010:91; Dysthe 1996:53ff). Målet är att nå den proximala utvecklingszonen, det vill 

säga en så optimal inlärning som möjligt, med hjälp av stöttning från en person som 

har en större kunskap inom ämnesområdet i fråga (Palmér 2010:91; Dysthe 

1996:53ff). Detta gäller i allra högsta grad också för muntlig framställning. Om 

elever ska kunna utvecklas till goda talare krävs det att de kan samspela och 

kommunicera med andra människor, till exempel lärare, kamrater och lyssnare. 

Vygotskijs tankar om att en person måste använda språket på olika sätt för att kunna 

utveckla sin tankeförmåga (jfr Palmér 2010:15ff), lyfter fram retorikens och den 

muntliga redovisningens betydelse i skolan. Enligt Olsson Jers (2012) måste alla 

lärare ha kunskaper om hur den retoriska arbetsprocessen går till om eleverna ska 

kunna uppnå dessa mål. Annars kan inte lärarna ge sina elever de bästa 

förutsättningarna för att kunna utveckla sin kommunikativa kompetens (2012:57f).  

Studiens resultat visar att alla de intervjuade lärarna medvetet använder sig av 

både inre och yttre stödstrukturer i sin undervisning, och att de lyfter fram vikten av 

stödstrukturer som stärker elevernas självförtroende inför en muntlig redovisning. Ett 

gott självförtroende anser lärarna i studien vara basen för elevernas utveckling av 

sina muntliga förmågor. För att ett gott självförtroende ska kunna utvecklasmåste 

varje elev bemötas som en individ och undervisningen anpassas efter elevernas olika 

behov. I arbetet med att stärka elevernas självförtroende arbetar lärarna med att vara 

närvarande, uppmuntrande, att visa konkreta exempel på hur en redovisning kan gå 

till och att ge goda råd. Lärarna skapar ett tillåtande och hänsynsfullt 

klassrumsklimat och låter eleverna öva innan de ska redovisa. Elevernas utveckling 

sker i samarbete med läraren och resten av klassen som tillsammans gradvis leder 
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eleverna framåt. Arbetet med att stärka elevernas självförtroende kan kopplas till 

Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen där eleven utvecklar sitt eget 

lärande med stöd av en mer kunnig person (Phillips & Soltis 2010:91f).  

De intervjuade lärarna strävar efter att skapa ett hänsynsfullt och tillåtande 

klimat i klassen. Dockrells m.fl. (2015) undersökning visar att det är läraren som ska 

skapa ett tryggt klassrumsklimat och att klimatet påverkar elevernas språkliga 

utveckling. Även Waldmann & Sullivan menar att elevernas talspråkliga förmågor 

utvecklas när eleverna deltar i olika språkliga aktiviteter som sker i en social kontext 

(2017:1f). Arbetet med att stärka elevernas språkliga förmågor och självförtroende 

att våga visa dessa förmågor behöver utvecklas i undervisningen för att förbereda 

eleverna för livet efter skolan. Det finns många tillfällen i livet när en person kan 

behöva göra sin röst hörd. Då gäller det att våga och att veta hur detta kan gå till. Att 

veta hur språket kan anpassas efter olika mottagare, både muntligt och skriftligt, är 

också förmågor som alla elever behöver ha för att kunna ta en aktiv del i samhället.  

De intervjuade lärarna hade olika uppfattningar om hur de som lärare kan 

stödja sina elevers utveckling inom muntlig redovisning, och de arbetar på olika sätt 

för att kunna stödja sina elevers behov. Några exempel är att tala inför en mindre 

grupp, att öva två och två, att föra en dialog med talaren samt att använda olika 

sorters hjälpmedel. Palmér (2010:92f) menar att en variation av gruppens storlek och 

av tekniken för själva framförandet, som till exempel att stå inför en klass eller att 

sitta ner och samtala kring ett bord, underlättar för många elever. Den muntliga 

redovisningen känns mindre skrämmande för många elever om de får börja i en 

mindre grupp och sedan gradvis arbeta sig upp till att stå inför hela klassen.  

En förberedd muntlig redovisning utvecklar elevernas tal- och skriftspråkliga 

förmågor, men även spontana framföranden leder till språklig utveckling. Flera av 

lärarna lyfter fram betydelsen av att visa eleverna olika exempel på hur en muntlig 

redovisning kan gå till. Genom att ta del av andra människors framföranden kan 

eleverna skapa sig en inre bild av vad som fungerar respektive bör undvikas i en 

muntlig redovisning. En av lärarna genomför små rollspel där eleverna får se hur en 

redovisning kan gå till. När rollspelet är slut får eleverna komma med egna förslag på 

hur redovisningen ska kunna förbättras. Det som är abstrakt på pappret blir på så sätt 

mer konkret och lätt att förstå.  

Både Waldmann & Sullivan (2017) och Dockrell m.fl. (2015) lyfter fram 

vikten av ett gott klassrumsklimat för elevernas muntliga språkutveckling, vilket 
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också visar att det inte enbart är talaren som påverkar lyssnarna utan att även det 

motsatta sker. Därför arbetar lärarna inte bara med att lära sina elever att redovisa 

inför publik, utan även med att lära eleverna vikten av ett gott mottagande. 

Mottagarnas roll är viktig (jfr Olsson Jers 2012:25ff) och genom att påpeka detta för 

eleverna menar lärarna att de fördelar kraven mellan både talare och lyssnare. En 

annan aspekt som de intervjuade lärarna belyser är vikten av att lära eleverna att 

anpassa sitt språk efter mottagarnas behov och förkunskaper. Om eleverna ska kunna 

lära sig något måste de få kommunicera och interagera med andra människor (Säljö 

2012:195). Ett mottagaranpassat språk leder till kommunikation och interaktion 

mellan talaren och åhörarna i en muntlig redovisning. Därför lär lärarna sina elever 

att tänka på vem mottagaren är och att se skillnaden mellan det språk de kan använda 

när de pratar med en kamrat, mormor eller en myndighetsperson. 

Den svenska läroplanen för grundskolan påpekar att eleverna ska kunna känna 

sig trygga i olika talsituationer, som till exempel muntliga redovisningar i skolan 

(Lgr11 2011:7ff). Lärarna lyfter också fram betydelsen av god förberedelse, att 

eleverna ska vara väl pålästa och att det råder ett gott klimat i klassrummet. Eleverna 

behöver uppmuntran och goda råd och sådan stöttning ges i många olika former, t.ex. 

genom kamrat- och lärarrespons som leder till att eleverna inser hur de ska kunna 

förbättra sig till nästa redovisningstillfälle och genom möjligheter till träning i 

mindre grupper.  

Idag är en muntlig redovisning ofta multimodal, vilket innebär att eleverna 

använder sig av olika hjälpmedel för att nå ut med sina budskap. Ett sådant 

hjälpmedel är datorn där eleverna gör Powerpoints med både text och bilder. I 

studiens resultat kan man se att lärarna anser att tillgången på hjälpmedel och vilken 

tid man har till förfogande påverkar elevernas redovisningar i hög grad. Om lärarna 

och klasskamraterna ska ha möjlighet att ge en god respons till en talare måste de få 

tillräckligt med tid för det; eleverna bör inte vara allt för trötta efter en lång skoldag 

och tekniken bör finnas tillgänglig och fungera. Inom det sociokulturella perspektivet 

ses ny kunskap som något en individ formar efter sina tidigare erfarenheter och 

kunskaper (Palmér 2010:15ff, Dysthe 1996:46f). Därför behövs det tid för reflektion 

om ett bättre resultat ska kunna uppnås till nästa redovisningstillfälle. 

Studien visar flera exempel på vad en lärare kan göra för att stödja sina elevers 

utveckling inom muntlig redovisning. Resultatet belyser vikten av att både de inre 

och de yttre stödstrukturerna fungerar och samverkar med varandra. Om en lärare 
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enbart fokuserar på de inre stödstrukturerna kommer eleverna känna sig trygga, men 

de kommer inte att vara duktiga på att genomföra muntliga redovisningar. En lärare 

som enbart fokuserar på de yttre stödstrukturerna får elever som vet hur en muntlig 

redovisning ska gå till, men de kommer att sakna det självförtroende som behövs när 

de ska tala inför en publik. Det är viktigt att de olika delarna fungerar som en helhet 

om eleverna ska kunna genomföra en bra muntlig redovisning.  

5.1 Vidare forskning  

En fördjupad studie skulle innebära att intervjuer med ett större antal lärare på flera 

olika platser i Sverige. En annan intressant vinkling hade varit att intervjua elever om 

deras tankar angående den muntliga framställningens betydelse i deras utbildning 

och liv. Observationer kan användas för att koppla samman lärarnas åsikter med 

deras praktik i verkligheten. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide 
 

Fråga 1: Om jag säger ”redovisning”, vad tänker du då? 

Fråga 2: Hur brukar elevernas redovisningar se ut? 

Fråga 3: Brukar elevernas redovisningar följa ett visst mönster eller uppmuntrar du 

variation, ex. rollspel och dramatisering? 

Fråga 4: Använder eleverna några hjälpmedel när de redovisar? Vilka?  

Ex: Powerpoints, talkort, tavlan, mikrofoner… 

Fråga 5: Vad är vanligast; spontana eller förberedda redovisningar? 

Fråga 6: Vilka förväntningar försöker du förmedla till eleverna inför en muntlig 

redovisning? 

Fråga 7: Vem bestämmer innehållet i elevernas redovisningar? 

Fråga 8: Redovisar eleverna alltid i helklass eller varieras sammansättningen av elever? 

Fråga 9: Hur planerar du de lektioner/moment där elever ska framföra något muntligt?  

Fråga 10: Kan du ge något exempel på en sådan lektion? 

Fråga 11: Vad var målet med lektionen? 

Fråga 12: Diskuterades/förmedlades målen för uppgiften till eleverna? 

Fråga 13: Hur ofta får eleverna göra en muntlig redovisning? 

Fråga 14: Redovisar de i grupp, par eller enskilt? Vilket är vanligast? 

Fråga 15: Hur upplever eleverna att det är att redovisa/talka inför andra? 

Fråga 16: Vad gör du för att underlätta för de elever som tycker att det är svårt eller 

skrämmande? 

Fråga 17: Hur uppmuntrar du eleverna att gå vidare i sin utveckling inom detta 

område? 

Fråga 18: Ger du dem konkreta råd som att lyfta blicken och ta ögonkontakt med 

åhörarna, stå vänd mot publiken, tala högre, lugnare, tydligare..? Hur? 

Fråga 19: Får eleverna någon respons efter sina framställningar? Hur? Kamratrespons?  

Fråga 20: Har ni haft några moment där eleverna får samtala om och diskutera hur man 

blir en god talare? Exempel. 

Fråga 21: Vet du vad begreppet retorik står för? Kan du förklara begreppet? 

Fråga 22: Känner eleverna till begreppet retorik? Vet de vad det innebär? 



  
 

II 
 

Fråga 23: Arbetar du på något särskilt sätt för att utveckla elevernas talförmåga, som 

att t.ex. använda ett mottagaranpassat språk, välvårdat språk eller ett lite formellare 

språk? 

Fråga 24: Arbetar du och eleverna med kroppspråket, ansiktsuttryck, ögonkontakt, 

gester…? Hur gör ni detta? 

Fråga 25: Diskuterar du med eleverna hur de kan förstärka sin trovärdighet som talare? 

Hur? 

Fråga 26: Hur stor plats anser du att muntliga redovisningar bör få ta i ämnet svenska? 

Fråga 27: Hur pass viktigt tycker du att det är att eleverna får öva på muntliga 

redovisningar? 

Fråga 28: Upplever du att det är någon skillnad i sättet att arbeta med muntliga 

redovisningar idag jämfört med när du började arbeta som lärare? 

Fråga 29: Vilket stöd finns det för dig som lärare i arbetet med muntliga redovisningar? 

Kurser, kollegiala samtal, läroböcker, lärarhandledningar…? 

Fråga 30: I vilka ämnen redovisar dina elever? 

Fråga 31: Förutom innehållet – förekommer det några skillnader i hur eleverna 

förväntas redovisa inom olika ämnen? Eller kan de arbeta utifrån samma modell? 

Fråga 32: Finns det något du vill tillägga?  
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