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Abstract 

Den här studien studerar hur lärare i årskurs 1–3 säger att de förbereder och stöttar 

sina elever inför och under muntliga framställningar. Fem lärare har intervjuats om 

vilka stödstrukturer de använder sig av under lektioner med fokus på muntlig 

framställning. Som en teoretisk bakgrund och analysverktyg kommer studien använda 

sig av ett sociokulturellt perspektiv, och särskilt begreppet scaffolding 

(stödstrukturer). Resultatet kategoriseras som antingen yttre eller inre stödstrukturer. 

Inre stödstrukturer behandlar det läraren gör för att stärka elevens självkänsla och 

bygga upp ett tryggt klassrumsklimat, medan de yttre stödstrukturerna innebär att 

läraren använder sig av mer konkreta hjälpmedel för att stötta eleverna att bli bättre 

och tryggare talare. De tydligaste stödstrukturerna lärarna i studien använder är: att 

förhålla sig till elevens proximala utvecklingszon, att modellera och ge eleverna 

strategier samt att ge återkoppling på elevernas muntliga framställningar, lärarna 

använder även stödstrukturer som syftar till att skapa ett gott klassrumsklimat. 

Nyckelord 
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1 Inledning 

Det är känt att många barn och vuxna känner rädsla eller att det finns svårigheter när 

det kommer till att tala inför andra människor. Det är inte heller så ovanligt att elever 

kan tycka att det känns jobbigt att prata inför klassen; Det kan till exempel handla om 

att läsa sin läsläxa högt för en mindre grupp elever, eller att genomföra en muntlig 

framställning framför klassen. Att kunna uttrycka sig muntligt inför andra är något 

som eleverna inte bara har nytta av under sin skolgång utan också i sitt fortsatta liv. 

Både i privatlivet och inom de flesta yrkeskategorier är det viktigt att kunna uttrycka 

sig muntligt på ett tydligt och begripligt sätt. Lärare kan på olika sätt stötta de elever 

som tycker det är svårt eller obekvämt att genomföra muntliga framställningar, men 

också för att ytterligare utveckla muntligheten hos de elever som inte har några 

svårigheter med detta. 

I läroplanen för grundskolan anges också att det är skolans uppdrag att 

”förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla 

i samhället behöver” (Skolverket, 2019, s. 7). Därför vill vi undersöka hur lärare 

arbetar för att stärka elever i deras muntliga framställning, det vill säga vilka verktyg 

de ger sina elever och hur de stöttar dem. I grundskolans kursplan för svenskämnet 

skrivs i syftesdelen: ”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att 

utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan 

uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften” (Skolverket, 2019, s. 257). I 

kursplanens centrala innehåll nämns muntlig framställning på följande sätt: 

”Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika 

mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja 

presentationer” (Skolverket, 2019, s. 258). Det kan enligt läroplanen också innebära 

följande: ”Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer” (Skolverket, 2019, s. 

258). I kunskapskraven för svenskämnet uttrycks en märkbar progression i elevernas 

muntliga framställning. Där syns en tydlig utvecklingsambition, från att eleven i 

årskurs 3 ska kunna samtala inför en grupp om vardagliga händelser, till att eleven i 

årskurs 6 ska kunna förbereda och genomföra en muntlig redovisning med anpassning 
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till syfte och mottagare (Skolverket, 2019). Detta innebär att lärare redan i årskurs 1–

3 måste planera sin undervisning så att eleverna får möjlighet att utveckla sin förmåga 

att genomföra muntliga framställningar. 

Den här studien syftar till att undersöka hur fem lärare i årskurs 1–3 säger sig 

använda stödstrukturer för att förbereda elever inför och hjälpa dem utveckla sina 

muntliga framställningar. Lärarna kan genom sin undervisning på olika sätt förbereda 

eleverna inför muntliga framställningar, samt stötta dem under och efter 

genomförandet. Läraren använder sig då av olika stödstrukturer. I studien används 

fortlöpande begreppet muntlig framställning, vilket kan innebära olika former av 

muntliga aktiviteter som eleverna utövar i skolan. Exempel på detta kan vara när 

eleverna redovisar enskilt eller i grupp för hela klassen, det kan även innebära att 

eleverna läser sin läsläxa högt för varandra. Muntlig framställning kommer även 

benämnas muntlig presentation eller muntlig redovisning. Studien kan motiveras 

genom att det i tidigare forskning om lärares undervisning i muntlig framställning inte 

finns studier som undersöker muntlig framställning i skolans tidigare år. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka vilka stödstrukturer som kan urskiljas i det lärare 

säger att de gör för att stötta elever i samband med muntlig framställning. Mer 

specifikt undersöks hur lärare utvecklar elevers muntliga framställningar, vilket 

innefattar förberedelser, genomförande och respons. Studien kan därför sammanfattas 

i frågeställningar: 

 Vilka stödstrukturer kan urskiljas i det lärare säger att de gör för att förbereda 

elever i årskurs 1–3 inför muntlig framställning? 

 Vilka stödstrukturer kan urskiljas i det lärare säger att de gör för att utveckla 

elevernas muntliga framställningar i årskurs 1–3?  

2 Bakgrund 

Detta kapitel inleds med en presentation av studiens teoretiska utgångspunkt. Vidare 

följer ett avsnitt om tidigare forskning som behandlar olika stödstrukturer som knyter 

an till studiens syfte.  
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2.1 Teoretisk bakgrund 

Studien har en sociokulturell teoretisk utgångspunkt och fokuserar särskilt på 

begreppet scaffolding (hädanefter stödstrukturer) och Lev Vygotskijs tankar om den 

proximala eller närmaste utvecklingszonen hädanefter benämnd ZPD (zone of 

proximal development). Vygotskij (1896–1934) ägnade en stor del av sin forskning 

åt att studera utveckling och lärande, och genomförde en rad undersökningar om barns 

kunskapsutveckling (Säljö, 2017). Enligt Shvarts och Bakker (2019) är det svårt att 

avgöra var begreppet stödstrukturer härstammar från, men de slår fast att begreppet 

introducerades och lyftes fram inom utbildningsväsendet av Wood, Bruner och Ross, 

som utgick från Vygotskijs idéer om ZPD. Wood, Bruner och Ross (1976) menar att 

stödstrukturer handlar om när barn eller nybörjaren får stöd av en mer kunnig person 

så kan barnet koncentrera sig på de element som ligger inom räckhåll för dennes 

kompetens.  

Enligt Vygotskij (2010, s.328–329) kan ett barns aktuella utvecklingsnivå 

bestämmas genom att läraren undersöker vilka uppgifter barnet klarar av att lösa helt 

självständigt. Elevens aktuella utvecklingsnivå är alltså där eleven befinner sig i sin 

utveckling när hen inte får någon stöttning för att lösa uppgiften. Vidare menar 

Vygotskij (2010, s. 328–329) att barnet med hjälp av bland annat ledande frågor kan 

lösa mer avancerade uppgifter, vilket innebär att olika barn kan ligga på samma 

aktuella utvecklingsnivå men ändå ha olika ZPD. En elevs ZPD kan alltså ses som 

skillnaden mellan det eleven behärskar eller förstår helt på egen hand och det eleven 

förstår när en mer kunnig person förklarar eller berättar om det (Säljö, 2014). Att 

imitera det någon annan gör blir här en viktig del av elevens kunskapsutveckling, men 

är ändå inte tillräckligt om eleven inte är mogen och har förståelse för vad och varför 

man gör något. Bara för att man har sett hur någonting går till när någon annan gör 

något eller förstår instruktionerna i en genomgång, innebär det inte att man 

automatiskt sedan själv behärskar färdigheten (Säljö, 2014; Vygotskij, 2010).  

Stödstrukturer handlar alltså sammantaget om det stöd som läraren ger till 

eleven i undervisningen. Läraren anpassar undervisningen efter elevens ZPD genom 

att lägga undervisningen på en nivå som eleven inte kan uppnå på egen hand, men 

med hjälp av stöttning kan alltså eleven uppnå ett högre resultat (Benson, 1997). 

Stöttningen kommer från läraren eller en annan person som besitter mer kunskap i 
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ämnet, och ska tas bort eller justeras efter hand i elevens fortsatta utveckling. Detta 

innebär att när eleven har lärt sig något nytt ska stödet anpassas så att förståelsen kan 

fördjupas (1997).  

Det är av intresse för studien att undersöka vilka stödstrukturer lärarna säger 

sig använda i klassrummet. Dessa stödstrukturer består av det Säljö (2014; 2017) 

benämner som både språkliga och materiella redskap, eller som intellektuella och 

fysiska redskap. Ett språkligt redskap kan exempelvis vara när läraren ger eleven 

muntlig återkoppling. Läraren kan också visa eleven hur hen ska gå vidare i sin 

utveckling med hjälp av materiella verktyg, det kan innebära att läraren ger eleven ett 

konkret material som hjälp, till exempel en tankekarta.  

I denna studie benämns de språkliga eller intellektuella redskapen som inre 

stödstrukturer, och de materiella eller fysiska redskapen benämns som yttre 

stödstrukturer. Dessa två redskap eller stödstrukturer är förutsättningar för varandra, 

eftersom ett materiellt redskap i många fall också är ett språkligt redskap (Säljö, 

2014). Studien fokuserar således på vilka stödstrukturer lärarna använder och hur de 

förhåller sig till elevernas ZPD.  

2.2 Tidigare forskning 

I avsnittet presenteras först den forskning som handlar om klassrumsklimat, följt av 

forskning om återkoppling och de förberedelser eleverna behöver inför muntliga 

framställningar.  

2.2.1 Att bygga ett tryggt klassrumsklimat 

För många elever kan det kännas utlämnande att stå inför klassen eller en grupp och 

tala. För att eleverna ska kunna känna sig trygga i sådana situationer och i skolan 

överlag, krävs ett gott klassrumsklimat. Olsson Jers (2010) menar att ett tillåtande 

klassrum främjar de elever som på olika sätt känner sig oroliga inför muntliga 

framställningar, även om det inte är en garanti för att alla elever känner sig bekväma 

i den muntliga situationen. Det handlar om ett klassrum där eleverna visar respekt för 

varandra, vilket är något som bör byggas upp successivt under de första skolåren.  

Miller och Pedro (2006) gör en litteraturgenomgång av studier som undersöker 

vad som karaktäriserar ett klassrumsklimat byggt på respekt och hur ett sådant klimat 

kan skapas. För att eleverna ska kunna genomföra muntliga framställningar är det 
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viktigt att de får vistas i ett förlåtande och respektfullt klassrumsklimat där de känner 

trygghet att våga uttrycka sina åsikter och där det är tillåtet att göra fel. De syftar då 

på ett klassrum som präglas av att eleverna och lärarna har förståelse och respekt för 

människors olikheter, samt en miljö där eleverna känner fysisk och känslomässig 

trygghet. I en sådan miljö är det större chans att eleverna är bekväma med att våga 

bjuda på sig själva. Miller och Pedro (2006) menar att läraren har det största ansvaret 

för att skapa ett sådant klimat och för att det ska bli möjligt måste läraren visa respekt 

för sina elever. Eftersom barn gör som vuxna gör och inte vad de säger att de gör, så 

är det viktigt att läraren är en förebild genom att uppvisa ett respektfullt beteende. Det 

är även viktigt att introducera sådant värdegrundsarbete i en tidig ålder, eftersom 

eleverna redan har med sig olika värderingar, från hemmet och populärkulturen, in i 

klassrummet när de börjar skolan. Detta gör att läraren tidigt måste lära eleverna 

vilket beteende som är acceptabelt i klassrummet (2006).  

Förutom att vara en förebild i hur man bemöter andra människor, måste läraren 

också vara den som hjälper till att förmedla respekt när eleverna talar i klassrummet 

(Miller & Pedro, 2006), eftersom det även i de mest demokratiska klassrummen 

förekommer maktstrukturer mellan eleverna som gör att deras åsikter bemöts på olika 

sätt (Cornelius & Herrenkohl, 2004). Det typiska kommunikationsmönster som 

förekommer i klassrum är att läraren har det största talutrymmet och sedan låter 

eleverna svara på frågor, för att slutligen utvärdera deras svar. Detta leder till att 

läraren är den som har eller kan uppfattas ha makten över ämnesinnehållet och på så 

vis också leder till att läraren har en maktposition i klassrummet (2004). Förutom att 

läraren är den som har det största talutrymmet i klassen, visar studier att flickorna är 

den elevgrupp som får minst talutrymme i klassrummet (jfr Einarsson & Hultman, 

1984; SOU, 2009:64; Öhrn, 2002).  

Det kan också vara en fördel att ha skrivna regler i klassrummet för hur man 

ska bete sig i olika situationer (Miller & Pedro, 2006). Läraren ska vara aktiv i 

muntliga situationer och se till att eleverna behandlar varandra väl. I ett respektfullt 

klassrum finns en lärare som lägger märke till samspelet mellan eleverna och som 

inte tolererar trakasserier eller exkludering bland elever. I de fall där det senare 

förekommer är det av stor vikt att läraren reagerar direkt och tydligt tar avstånd från 

det beteendet (2006).  
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Ett sätt för läraren att ge eleverna chansen att tillämpa ett respektfullt beteende 

mot varandra är genom kooperativt lärande (Miller & Pedro, 2006). Kooperativt 

lärande kan innebära att läraren skapar små elevgrupper där eleverna befinner sig på 

olika utvecklingsnivåer. Varje gruppmedlem har ansvar både för sitt eget lärande och 

för att hjälpa sina kamrater i deras utveckling. Det är dokumenterat att kooperativt 

lärande förbättrar studieresultaten och elevernas beteende, samt ökar elevernas 

motivation och självkänsla (2006). 

När det kommer till muntliga presentationer är det oftast en eller ett fåtal elever 

som håller i presentationen, resten av klassen är publik (Olsson Jers, 2010). Publiken 

har vissa krav på sig vid muntliga framställningar: de ska vara goda lyssnare, tysta 

och de ska även vara uppmuntrande och bekräftande. Detta är något som elever ofta 

får höra, men kanske inte alltid förstår vad det innebär. Det kan istället vara 

fördelaktigt att fråga elevgruppen vad det till exempel betyder för en nervös 

klasskompis att ha en uppmuntrande publik och hur klassen kan vara det. Att vara 

uppmuntrande och visa intresse är en viktig del av publikens stöd till den som 

presenterar. I en muntlig redovisning har publiken en lika stor del som den eller de 

elever som faktiskt redovisar har (2010). 

2.2.2 Att arbeta med muntlig framställning i klassrummet 

För att eleverna ska kunna utvecklas som talare och kunna argumentera för sin sak är 

det enligt Olsson Jers (2010), som har gjort en etnografisk undersökning med fokus 

på muntlig framställning i en gymnasieklass, viktigt att de får introduceras i retorik. 

Det är bland annat viktigt eftersom retorik kan kopplas till skolans demokratiuppdrag. 

Med hjälp av retorikens idéer kan elever utveckla sina kommunikativa kompetenser, 

vilket är en förutsättning för att kunna bli en demokratisk medborgare (2010, s.15). 

Vidare anser Olsson Jers (2010) att eleverna behöver få undervisning om att kunna 

anpassa sitt tal till olika genrer och utveckla retorikens tre grundstenar ethos, pathos 

och logos. Pathos innebär att talaren anpassar sitt språk för att övertyga mottagaren 

på en känslomässig nivå. När talaren använder sig av sakskäl och vänder sig till 

lyssnaren förnuft är det talarens logos som utvecklas. Den sista grundstenen elever 

behöver utveckla är ethos, det vill säga sin identitet och trovärdighet som talare. Ethos 

är något som måste etableras i varje nytt kommunikativt sammanhang, samtidigt som 

ethos också påverkas av den sociala kontexten. För att utveckla ethos är flyt i talet en 
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viktig del, eftersom det medverkar till trovärdigheten hos talaren. Det är även först 

när man har flyt i talet som man kan börja kontrollera sin röst och sitt kroppsspråk. 

Olsson Jers (2010) menar att eleverna behöver få möjlighet att utveckla ethos i 

klassrummet och att det är i skolan som eleverna redan i ung ålder får möjlighet att 

utveckla sin kommunikativa förmåga som talare. Elever kan få en stämpel av läraren 

att vara antingen en blyg eller en pratsam elev. Olsson Jers (2010) anser att så inte är 

fallet, det är inte så att de är antingen eller, utan de kan röra sig mellan skalan pratsam 

och tystlåten beroende på situation och talutrymme. Det är viktigt att läraren ser på 

eleverna enbart som talare, och inte placerar dem i ett fack, eftersom det i så fall blir 

svårare för eleverna att utveckla och förändra sitt ethos (2010). 

När läraren ger återkopplingen i samband med elevens arbete, alltså inför och 

under arbetet med den muntliga framställningen kan det ses som formativ 

återkoppling (Jönsson, 2016). Det innebär att eleverna får hjälp med att veta om de 

gör uppgiften rätt och de får även möjlighet till extra stöttning om det behövs. Läraren 

kan på detta sätt också se vilka som behöver mer positiv förstärkning (2016). I sin 

återkoppling är det viktigt att läraren endast bedömer uppgiften, och för att kunna 

göra detta måste läraren innan framställningen ha bestämt vad återkopplingen ska 

fokusera på (Olsson Jers, 2010). Därför är det viktigt att läraren har bestämt 

bedömningskriterierna för den muntliga presentationen innan eleverna påbörjar den. 

Detta betyder också att läraren kan ge eleverna bättre stöd under framförandet till 

exempel i form av ledande frågor. Jönsson (2016) menar att läraren måste skilja på 

person och uppgift i sin bedömning. Om eleverna enbart får höra hur duktiga eller 

lata de är tillräckligt många gånger så finns det en risk att de till slut ser sig själva så 

också. I responssituationer är det vanligt att lärarna ger eleverna det som Olsson Jers 

(2010) kallar för tips på vad de ska tänka på under redovisningar. Dessa tips relaterar 

främst till de didaktiska frågorna hur och vad, och det handlar då om att eleverna får 

veta vad det är som gör dem till bättre och trovärdigare talare, till exempel att titta på 

publiken. En kritik mot sådana tips är att de kan bli alltför endimensionella om läraren 

inte också lyfter diskussionen om varför talare framstår som mer trovärdiga när de 

tittar på publiken (2010, s. 164). När eleven får återkoppling är det mest värdefullt 

när det sker i direkt anslutning till den muntliga redovisningen, en så kallad direkt 

respons som ofta sker medan resten av klassen lyssnar. En utvidgad respons sker 

istället i form av diskussioner eller samtal i samband med redovisningen (2010). 
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3 Metod och material 

I följande kapitel beskrivs urvalet av informanter och hur intervjuerna gick till. 

Därefter presenteras den analysmetod som har använts i studien och slutligen tas 

kritik mot metoden upp. 

3.1 Urval 

Denscombe (2018) skriver att ett så kallat bekvämlighetsurval innebär att urvalet av 

deltagare baseras på vilka som finns tillgängliga. Under vår tid på 

grundlärarutbildningen har vi genom VFU (verksamhetsförlagd utbildning) mött ett 

flertal lärare som undervisar i årskurs 1–3 och det var därför naturligt för oss att vända 

oss till dessa lärare för att få svar på vår frågeställning. Dels för att de tillhör den 

gruppen vi har valt att undersöka, dels för att en etablerad kontakt redan fanns. 

Förutom kraven att de deltagande lärarna undervisar i svenskämnet i årskurs 1–3, 

fanns det inga andra kriterier för urvalet. De lärare som kunde tänka sig att delta i 

studien utgjorde tillslut en grupp om fem lärare, varav två undervisar i samma klass. 

Lärarna är fördelade på tre skolor, i tre olika kommuner i södra Sverige. För att få en 

överblick över studiens fem deltagare presenteras de i tabell 1 nedan med fingerade 

namn, tillsammans med information om hur länge de har varit verksamma i läraryrket 

och vilken årskurs de arbetar i för närvarande. 

 

Tabell 1. Studiens deltagare. 

Deltagare Maria Linnea Lotta Kristina Mona 

Yrkeserfarenhet ca 11 år ca 22 år ca 4 år ca 22 år ca 27 år 

Årskurs 2 3 1–3 2 2 

 

3.2 Genomförande och etiska ställningstaganden 

De lärare som har deltagit i studien kontaktades inledningsvis via mail med ett bifogat 

informationsbrev (bilaga 1). Genom informationsbrevet fick de tillfrågade lärarna 

information om studiens syfte och om hur vi tar hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) 

fyra forskningsetiska principer, det vill säga nyttjande-, informations-, 

konfidentialitets- och samtyckeskravet. I informationsbrevet fick de deltagande 
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lärarna förutom syftet med studien därför också veta vad det insamlade materialet 

skulle användas till och att deras namn och arbetsplatser förblir konfidentiella. De 

tillfrågade fick också tid och möjlighet att ställa frågor eller få mer information innan 

de svarade på vår förfrågan. 

Insamlingsmetoden som har använts i studien är semistrukturerade intervjuer, 

vilket enligt Denscombe (2018) innebär att det finns en intervjumall med ämnen som 

går att avvika från ifall diskussionen kräver det. Intervjuaren måste därför vara 

flexibel och lyhörd. Inför intervjuerna gjordes en intervjumall med ett antal frågor vi 

ville få besvarade (bilaga 2), som användes som ett stöd i samtalet under intervjuerna. 

Det innebar att vi lät informanterna tala fritt och föra fram sina synpunkter medan vår 

roll som intervjuare var att se till att alla ämnen togs upp och frågorna blev besvarade. 

Vid varje intervju hade vi en timme till vårt förfogande, dock tog intervjuerna i 

genomsnitt 30 minuter per tillfälle. De deltagare som önskade det hade också 

möjligheten att ta del av intervjufrågorna på förhand, vilket skedde i tre fall.  

Lärarna som deltog i studien fick även vid tiden för intervjun muntligt lämna 

sitt samtycke till att samtalet skulle spelas in. Detta möjliggjorde att vi kunde vara 

mer närvarande under intervjuerna istället för att behöva föra anteckningar. 

Inspelningarna har sedan transkriberats genom bastranskription (Norrby, 2014), 

vilket innebär att vi till exempel inte har skrivit ut pauser i samtalet eller uttal av ord. 

Vi har till stor del skriftspråksanpassat det som sägs för att underlätta förståelsen och 

analysen av materialet. 

3.3 Analysmetod 

Studien har en sociokulturell teoretisk grund, och analysen av det insamlade 

materialet inleddes med identifiering av kategorier som materialet har genererat: yttre 

och inre stödstrukturer (se 2.1). Dessa två huvudkategorier är våra benämningar på 

de språkliga respektive materiella redskap som finns beskrivna inom den 

sociokulturella teorin (Säljö, 2017). Dessa är svåra att särskilja och dessutom påverkar 

de inre stödstrukturerna de yttre och tvärtom. När en lärare exempelvis uttalar sig om 

stöttning av elevens självkänsla eller hur viktigt det är att eleverna är trygga i den 

muntliga framställningen antyder läraren en inre stödstruktur. Om någon av lärarna 

istället talar om att använda bilder som stöd, är det en yttre stödstruktur. Ett exempel 

på att materialet i vissa fall är svårt att kategorisera som inre eller yttre stödstrukturer 
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är när lärarna talar om ”goda lyssnare”. De betonar vikten av att eleverna ska vara 

goda lyssnare för att klasskompisen som redovisar ska känna sig trygg. När läraren 

pratar om att utveckla elevernas trygghet använder de sig av inre stödstrukturer, och 

när läraren använder yttre stödstrukturer kan det bland annat vara fysiska hjälpmedel 

exempelvis i form av planscher som ska påminna eleverna om att vara goda lyssnare. 

Också respons har en särställning, eftersom man kan se den både som en inre och en 

yttre stödstruktur, men vi har valt att kategorisera återkoppling som en yttre 

stödstruktur eftersom lärarna betonar vikten av vad som ska bedömas i den muntliga 

presentationen. Däremot nämner lärarna inte hur bedömningen kan påverka elevernas 

självkänsla, och om lärarna hade haft elevernas trygghet i åtanke inser vi att det även 

skulle kunna kategoriseras som en inre stödstruktur. De två huvudkategorierna 

överlappar alltså varandra ibland. Säljö (2014) menar att de två stödstrukturerna eller 

redskapen är svåra att särskilja: ”De redskap som ingår i praktiken är också, [...] 

vanligtvis både intellektuella och praktiska till sin natur [...]. Det abstrakta och det 

konkreta går hand i hand och de lever inte separata liv” (Säljö, 2014, s.22). Det blir 

därför viktigt att noga förklara hur vi tolkar resultaten och stödjer det med citat från 

intervjuerna. Eftersom vi utgår från det insamlade materialet när vi skapar våra 

kategorier av stödstrukturer används en induktiv metod. 

3.4 Metodkritik 

I småskaliga forskningsprojekt är intervjuer en lämplig insamlingsmetod, eftersom 

datan utgörs av människors uppfattningar eller åsikter, eller där forskaren behöver 

förvärva sig djupare insikt i ett ämne från erfarna människor på fältet (Denscombe, 

2018). Intervjuerna som genomfördes gav oss möjlighet att utforska studiens 

frågeställning, samt få en detaljerad inblick i fem lärares uppfattningar om vilka 

stödstrukturer de använder sig av inför och under elevers muntliga framställningar. 

Insamlingsmetoden innebär dock att trovärdigheten i resultatet kan ifrågasättas, 

eftersom det endast bygger på vad lärare säger att de gör och inte vad de faktiskt gör. 

Studien har ett litet antal informanter, vilket innebär att resultatet inte blir 

generaliserbart. Istället ska den betraktas som en fallstudie, där ”syftet är att belysa 

det generella genom att titta på det specifika” (Denscombe, 2018, s. 85). I detta fall 

innebär det att vi får en ögonblicksbild av hur lärare i årskurs 1–3 säger sig arbeta 

med muntlig framställning. Genom att ingående beskriva urvalet av informanter, 
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datainsamlings- och analysmetod kan studiens läsare avgöra om resultatet istället är 

överförbart på andra jämförbara fall. Vid analysen av det insamlade intervjumaterialet 

är tolkningen subjektiv, men resultatet underbyggs av en mängd citat som ger läsaren 

en inblick i vad tolkningen grundas på. Inom ramen för denna studie finns det 

avgränsningar som har varit nödvändiga att göra. En sådan är att informanterna 

visserligen nämner specifika stödstrukturer för elever med svenska som andraspråk, 

men att det är ett perspektiv som inte utvecklas i studien. 

Denscombe (2018) menar att data från intervjuer påverkas av både den 

specifika intervjusituationen och relationen mellan forskare och deltagare, samt att 

kvalitativ forskning överlag har en brist på objektivitet. Det kan finnas både för- och 

nackdelar med att vi känner informanterna. Fördelar kan till exempel vara att 

deltagarna känner sig mer avslappnade i intervjusituationen och att vi har en inblick 

i lärarens bakgrund. Av samma anledning kan detta istället vara en nackdel som kan 

få oss att rikta samtalet åt ett visst håll för att det finns exempel från lärarens 

undervisning som vi själva har observerat, och på så vis kan vi gå miste om andra 

intressanta aspekter av ämnet. Ytterligare utmaningar som kan uppstå på grund av att 

informanterna på olika sätt är inblandade i vår utbildning är till exempel att de kan se 

situationen som ett lärotillfälle för oss och därför inriktar sig mer på att tala om hur 

de tycker att en lärare bör agera istället för hur de själva faktiskt går tillväga i den 

aktuella situationen.  

4 Resultat 

I kapitlet presenteras de olika stödstrukturer som utkristalliserats i intervjuerna med 

lärarna. Första avsnittet handlar om de inre stödstrukturer som lärarna säger sig 

använda i sin undervisning, medan nästa avsnitt istället behandlar de yttre 

stödstrukturer som kan urskiljas i materialet.  

4.1 Inre stödstrukturer 

Nedan presenteras de inre stödstrukturer som kan urskiljas i intervjusvaren. Den 

första stödstrukturen som presenteras handlar om social trygghet och 

klassrumsklimat. Därefter presenteras ett avsnitt om stödstrukturer för elevens 

självkänsla.  
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4.1.1 Stödstrukturer för socialt klassrumsklimat 

Analysen av intervjumaterialet visar att alla deltagande lärare på olika sätt uttrycker 

att en viktig stödstruktur handlar om att skapa ett gott klassrumsklimat. De menar att 

eleverna måste känna sig trygga i gruppen för att känna sig bekväma också i 

genomförandet av muntliga framställningar. Flera av lärarna använder just begreppet 

klassrumsklimat, medan alla nämner det mellan raderna. Maria säger till exempel: 

Det sätter vi väl igång med i ettan, så man, med de här små stegen, och vi har 

väl gjort det mer, ja men, på den här nivån då, att man lyssnar och, pratar och 

lyssnar, att de ska känna sig bekväma med det i klassen, att det är ett bra klimat, 

att man vågar göra det. […] Det är ju fortsättningen, det är ju grunden för det 

här, som man kanske tar för givet, men det är en grund till det här. (Maria) 

Maria menar att man börjar med att skapa ett gott klassrumsklimat så fort eleverna 

börjar skolan, men hon säger också att det är något läraren ofta tar för givet när det 

kommer till elevernas arbete med muntlig framställning. Klassrumsklimatet och 

tryggheten i klassen är något de resterande lärarna också nämner. Lotta säger till 

exempel: ”Det är ju trygghet, allt grundar sig ju i trygghet, allt grundar sig i klassen. 

Vad är det för klassrumsklimat? [...] Vilken relation har läraren till eleverna, det är ju 

jättemycket i bara det”. Lotta är tydlig med att lärarens relation till eleven är viktig i 

arbetet med att skapa ett tryggt klassrum. Kristina talar om att eleverna måste 

respektera varandra och vara trygga i alla olika elevkonstellationer. Hon betonar även 

att respekten eleverna visat för varandra blir synlig när de genomför muntliga 

framställningar: 

Att de är trygg i en grupp också, inte bara, dels dialogmässigt, men dels också 

att de är trygg med olika kamrater, och så att man tränar på respekt. [...] Ja, det 

handlar också om att visa också vilket klimat de ska komma in och ställa sig 

framför sen, den tycker jag är lika viktig som att bara göra själva framställandet. 

Det kan ju lika gärna vara att du sitter där och räcker upp handen och svarar på 

en fråga. Det ska vara lika tryggt där som här, oavsett vilken position du har. 

(Kristina) 

Det verkar alltså vara betydelsefullt för Kristina med trygghet i klassrummet vid 

muntlig framställning oavsett om eleverna är talare eller lyssnare. Läraren måste 
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använda sig av inre stödstrukturer för att se till att eleverna är goda lyssnare till sina 

kamrater. Detta beskriver Kristina: 

Tala om också hur man är en bra publik. För att många gånger, det som gör att 

man är rädd när man ska stå och redovisa, det är ju för hur publiken uppför sig, 

och det är ju där vi alla har det här orosmomentet. Att visa hur man är en publik 

som visar respekt för den som talar. Man tittar på den, man sitter stilla för alla 

de här ljuden gör ju att deras svaga röststyrka som de har i början faktiskt 

försvinner bland alla oljud. (Kristina) 

Här förklarar Kristina hur betydande det är att publiken är goda lyssnare för den som 

redovisar, vilket är något som de andra lärarna också tar upp. Mona var tydlig med 

vikten av att påminna eleverna om att vara goda lyssnare: ”Det vi tryckte på för 

lyssnaren var ju att bland annat, visa intresse, och hur gör man det, pratade vi om, och 

att man tittar på den som, ja genom, man visar intresse genom att titta på den som 

talar, så man inte är och flaxar någon annanstans”. Mona beskriver ett 

lyssnarperspektiv som hon vill att klassen ska tänka på när de lyssnar på kamraternas 

muntliga framställningar. Att visa intresse för den som talar är särskilt centralt.  

4.1.2 Stödstrukturer för elevens självkänsla 

Precis som tidigare nämnts kan det finnas elever som känner rädsla för momentet 

muntlig redovisning i helklass, och detta är något som många av de intervjuade 

lärarna lägger mycket tid åt att reflektera över. Linnea gav exempel på när några i 

hennes klass inte vågade tala och hur hon då gick tillväga: ”Ja men då har man som 

vuxen läser någons text då blir man ändå delaktig, då kanske barnet sitter bredvid och 

kanske pekar. Eller att man fyller i någons ord, för då blev det ju ändå att, det blir 

deras grej som de ändå har skrivit, eller varit involverade i iallafall”. Linnea lyfter hur 

man som läraren kan driva på de elever som tycker det är obehagligt med muntliga 

framställningar. Även Maria pratar om eleverna som inte vågar, samtidigt som hon 

tar upp hur man som lärare kan stötta dessa elever: 

Då skulle jag aldrig tvinga någon, aldrig. Då hjälper man ju dem i så fall, 

antingen så står man ju tillsammans med, och så läser vi upp texten. Eller det de 

har tänkt sig, så man har checkat av det innan, man kanske kommer överens om, 

ja men vi tar varsin mening. Eller alltså man får ju ta på den nivån som man 

känner funkar för eleven. Det som är viktigast är väl att man känner att man ändå 
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kommer fram och får göra det, att man kan. Ta med, man gör nästan jobbet åt 

den, men den är framme och gör det, för då kan man bygga på det, med lite 

åtminstone, än att det tar tvärstopp, än att man inte behöver alls. [...] Jag lämnar 

dig inte, och står här med dig och vi gör det här tillsammans. (Maria) 

Maria menar att man inte kan tvinga en elev, men genom att förbereda eleven och 

komma överens om vad hen klarar av kan läraren utmana eleven utan att det känns 

obekvämt. Flera av lärarna nämner, precis som Maria ovan, att det är viktigt att 

eleverna inte lämnas ensamma. För att stötta elevernas självkänsla under muntliga 

framställningar talar lärarna om att de kan finnas där som stöd, eller att eleverna finns 

där för varandra som en trygghet. Maria förklarar att eleverna under en muntlig 

redovisning fick gå fram tillsammans i en grupp och redovisa: ”Då hade vi ju tänkt 

då att de skulle göra det i grupp så att de inte stod framme själva, utan att de stod i 

grupp men att man hade sin egen presentation, och sen som du säger så hade vi ju 

stolar framme vid tavlan sen”. Även Linnea berättar om hur eleverna efter 

förberedelser i par har fått redovisa i grupp: ”Då gick de fram fyra och fyra som en 

liten grupp då och sen gick man fram som en enad front lite så. Så att man inte känner 

sig lika utsatt. Med små, små steg och de flesta vågade. Jag tror alla vågade faktiskt i 

båda klasserna”. Några av lärarna nämner att eleverna måste få gott om tillfällen då 

de kan träna på att uttrycka sig muntligt i små grupper eller i par. Kristina menar att 

det är ett förebyggande arbete att låta eleverna vänja sig vid att ha dialoger med 

klasskompisarna: ”Det handlar om att våga prata med en kamrat eller ha en dialog i 

en grupp är ju ett förebyggande samarbete. Ett grundläggande arbete för att kunna bli 

sen förberedd för att kunna stå framför halvklass eller framför en grupp”. För att 

eleverna ska våga stå framför en större grupp menar Kristina att de först måste få in 

vanan att samtala med klasskamrater. Hon förklarar att det är viktigt för elevernas 

trygghet att de får träna på muntlig framställning i mindre grupper. Lotta talar om 

vikten av att börja med muntlig framställning redan i första klass för att stötta elevens 

självkänsla. Hon säger: ”Börjar med små muntliga framträdanden redan i ettan, för 

som när man själv, när jag gick i skolan, så fick ju vi börja med det kanske i femman, 

och då var man ju livrädd att ställa sig framför klassen”. I Lottas utsaga framgår att 

det är ett viktigt förebyggande arbete att eleverna börjar träna på muntlig 

framställning i tidig ålder för att bli bekväma talare. 
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Linnea nämner att det är viktigt att eleverna får utveckla sin muntliga 

framställning i små steg, vilket kan tolkas som att hon anpassar stödet efter elevens 

ZPD. Lotta utgår också från elevens ZPD genom att anpassa redovisningen efter vad 

eleven klarar av: ”Jag tycker det är viktigt [...] att man utgår från hur eleven är, vissa 

elever [...] har svårare att tala och prata inför andra och det som vi har varit inne på, 

att man då gör den bedömningen utifrån varje individ”. I de fall eleverna känner oro 

eller svårigheter inför muntliga framställningar menar några av lärarna att det kan 

vara bra att börja i liten skala, till exempel genom att redovisa för enbart läraren med 

ett enklare språk och efter hand göra det svårare. Därefter kanske eleven kan vara 

redo att redovisa för en mindre grupp, sedan halvklass för att till sist klara av att 

redovisa inför hela klassen. Om detta säger Lotta: 

Den kanske ska göra det i en liten grupp, kanske ska spela in berättelsen, eller 

den kanske ska, att man anpassar själva redovisningssättet. [...] Sen måste man 

ju också utmana dem, de kan ju inte heller fortsätta med att de bara kanske pratar 

för mig eller bara spelar in, utan det måste ju också ske en progression i det 

muntliga framförandet. (Lotta) 

Lotta ger förslag ovan på hur läraren kan stötta eleverna för att successivt göra deras 

redovisningar mer avancerade. Kristina tar upp lärarens roll vid elevens muntliga 

framställning och menar att hon måste vara redo att stötta eleven på det sätt som 

behövs: ”Det är ju mitt jobb att ingripa, när jag ser att, stakar de sig vid ett ord, är det 

för att det är svårt att läsa det, eller stakar de sig vid ett ord för att det är så nytt att de 

inte förstår vad det är”. Hon tar dessutom upp betydelsen av att eleverna också kan 

hjälpa varandra: ”Eller också para ihop den där eleven med en bra kamrat. Någon som 

man vet, inte tar över, men inte heller kränker, utan stöttar på rätt sätt. Det finns ju 

väldigt många fina kamrater som hjälper de här barnen, som förstår och ser vad de 

behöver”. Att eleven får stöttning av läraren eller en mer kompetent kamrat visar även 

det en tydlig korrelation till tanken om ZPD, även om inte lärarna i intervjuerna 

använder det specifika begreppet. Kristina sammanfattar det såhär: ”Vi hjälps åt om 

det är något svårt”. 
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4.2 Yttre stödstrukturer 

Följande avsnitt handlar om de yttre stödstrukturer som kunde synliggöras i 

materialet. Första delen redogör för hur läraren använder förberedelser som 

stödstruktur. Därefter följer stödstrukturen som handlar om vad läraren gör för att 

stötta eleven under det muntliga framförandet. 

4.2.1 Förberedelser som stödstruktur 

Lärarna säger att det är viktigt att eleverna får tid på sig att förbereda inför muntliga 

framställningar. Kristina förklarar: ”Då får man läsa igenom sin intervju lite innan så 

man är förberedd, och jag läser frågorna och de säger vad föräldrarna svarat”. Genom 

detta ger hon ett exempel på när eleverna ska redovisa en intervju de genomfört och 

förklarar att det viktiga är att de får tid att förbereda sig innan de genomför en muntlig 

presentation.  

Både Maria och Mona tydliggör att de som lärare måste visa både hur 

redovisningen ska gå till och hur eleverna ska förbereda sig. Maria säger: ”Jamen det 

är ju förberedelser, att de är förberedda, och är bekanta med modellen. Hur man har 

tänkt, och då är det ju vi som får visa först. Vi får ju modellera först det vi ska gå 

igenom”. Mona talar också om modellering: 

Då hade vi ju bara på tavlan skrivit upp, början, plats, utrustning och annat 

intressant. [...] Och då tog vi stegvis och skrev upp stödord och berättade [...] 

och då berättade ju jag om mina stödord [...] sen fick de då idag ett sånt här tomt 

papper, fick de en, de hade ju funderat de flesta visste ju. Nämen så fick de ju 

skriva då, under en minut då, sa vi, skriv nu det du vill berätta om. (Mona) 

Mona ger ett konkret exempel på modellering när hon visar för eleverna hur de ska 

gå tillväga när de förbereder sin redovisning med hjälp av en tankekarta. Maria 

sammanfattar varför läraren bör modellera arbetssättet för eleverna så här: ”Det tycker 

vi är viktigt, så de vet vad det är de ska göra, så de inte bara blir lämnade, gör det här 

nu”. 

Vid muntliga framställningar finns det elever som behöver anpassningar i 

undervisningen, till exempel vissa elever med svenska som andraspråk. Kristina 

beskriver hur det ser ut i hennes klassrum: 
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Sen har vi också väldigt mycket, vi har nästan 50 % från andra länder [...] och 

de har ju väldigt olika språk. För det första så måste de ju prata om någonting de 

förstår, de får ju inte stå här framme och använda så fina ord som jag vill att de 

ska uppnå från kunskapsmålen eller någonting, men inte själva förstår vad de 

pratar om. Hellre göra redovisningen mycket, mycket enklare, mycket mer 

kortfattad, mycket mer kanske praktisk. Bilder, pratar de om noshörningen för 

att de har läst om Afrika så ta med en noshörningsbild, visa dem. (Kristina) 

Kristina pratar om vilka stödstrukturer som kan behövas för eleverna med svenska 

som andraspråk under redovisningen, de kan till exempel använda ett enklare språk 

vid behov och de kan också ta hjälp av bilder. Ett exempel hon tar upp om hur språket 

kan förenklas är: ”Tala om då att det är vatten, behöver inte tala om om det är en flod, 

eller sjö eller hav, för de kanske inte har de begreppen”. Hon lägger vikt vid att språket 

måste hållas på elevens kunskapsnivå. Även Linnea reflekterar över de anpassningar 

hon tänker är viktiga för elever med svenska som andraspråk: ”Att man kanske har 

hunnit gå igenom lite med dem innan så att det blir ändå korrekta meningar så att det 

de säger, det behöver kanske inte vara så mycket men att det de säger har rätt ordföljd 

till exempel. Och bilder, bilder som stöd”. Linnea lägger mer vikt vid ordföljden, men 

förutom det är deras resonemang samstämmiga. Kristina berättar att hon inte bara gör 

anpassningar för elever med svenska som andraspråk, utan också för andra elever. 

Hon säger: 

Jag har ju väldigt, väldigt tysta, blyga elever. Vi har elever som inte kanske har 

kunskap om vad de inte kan, de har ingen självinsikt liksom. Tänker att jag kan, 

75+89, fast du inte ens kan 2+2. Där har det ju också, man måste vara väldigt 

aktiv med dem när de redovisar. Så särskilda anpassningar, ett sånt barn som 

inte har så mycket självinsikt utan tror att jag kan, då får man kanske stå bredvid, 

hjälpa och viska, du kan berätta för mig först, eller vill du öva med en 

resurslärare först, du och jag kan öva, ska vi göra det tillsammans. (Kristina) 

Kristina konstaterar att anpassningarna kan se olika ut beroende på elevens behov, till 

exempel att erbjuda eleven att öva tillsammans med en vuxen, och att läraren kan vara 

särskilt aktiv under dessa elevers redovisningar. 

4.2.2 Stödstrukturer under presentationen 

Samtliga lärare använder sig av yttre stödstrukturer under elevernas muntliga 

redovisningar. Lärarna menar att inför elevernas muntliga redovisningar brukar de 
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undervisa om strategier eleverna kan använda sig av under presentationen. De 

förklarar för eleverna vad som är viktigt att tänka på, bland annat att prata med hög 

röst och försöka titta på publiken. Kristina berättar om några av de instruktioner hon 

ger sina elever: 

Nu ska vi redovisa det här muntligt. Vad är det som gäller då? Jo men då ska ni, 

man ska prata tydligt, man ska ta ögonkontakt med publiken, man ska kunna 

prata så att publiken kan hänga med, man kanske har några frågor till publiken, 

publiken kanske har några frågor till mig, det måste jag också vara beredd på. 

Så att de måste, få veta sina kriterier i förväg, vad är det jag ska sträva efter för 

att kunna bli duktigare. Det är jätteviktigt. [...] För att om det står uppskrivet, då 

har de också lättare att pricka av det. (Kristina) 

Kristina menar att det underlättar för eleverna att veta vad som förväntas av dem 

under en redovisning. Detta är något läraren måste ha gått igenom med sina elever 

innan så de vet vilka kriterier de har att utgå från. Hon säger också att det är 

fördelaktigt att ha dessa punkter uppskriva i klassrummet. Mona har en liknande 

tanke, som hon förklarar på följande sätt: 

Det vi också sa till dem som skulle berätta, de fick i uppgift försök och titta på 

publiken, försök och titta lite, och så visade vi, så då, det är så lätt att fastna, det 

är jättelätt, den uppgiften fick de. [...] Och så fick de också att försök och se glad 

ut och så prata tydligt, de tre sakerna fick de ju då och försöka. (Mona) 

I de talarinstruktioner Mona beskriver ovan ingår ögonkontakt, tydlighet i talet och 

ett positivt minspel, och hon tydliggör för eleverna att dessa tre saker är viktiga att 

tänka på under deras framträdande. Kristina berättar också att hon brukar påminna 

eleverna om att: ”Nu pratar du med din frökenröst, talarröst eller din berättarröst”. 

Hon menar då att det är viktigt att eleverna tänker på att tala högt och tydligt.  

I intervjun talar Kristina dessutom om progressionen i elevernas redovisningar, 

och hon säger att redovisningarna inte bara ska bli större och längre utan att eleverna 

även ska bli säkrare i sin roll under muntliga redovisningar: 

Sen när de blir större, ju mer de växer in i det här, ska ju redovisningarna bli 

större, bli längre. Bli både längre i tidsperspektiv när man står här framme och 

pratar och större arbeten, mer forskning bakom, med mer, kanske inte läsa 

innantill, utan titta på pappret, ha bara stödord, träna in det, du ska prata efter 
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dina stödord, för du måste titta upp. Det är ju väldigt många barn som står såhär, 

[Kristina tittar ner i pappret]. Men det är ett arbete som växer fram. (Kristina) 

För att bli säkra talare måste eleverna få träna på att redovisa muntligt, och enligt 

Kristina är det en utveckling som sker successivt. För att uppnå progression i 

elevernas muntliga framställningar menar några av lärarna att återkoppling är viktigt. 

Linnea berättar att hon främst ger återkoppling på sådant som har med elevernas 

framförande att göra och inte så mycket på innehållet: 

Där har det väl mest varit att man pratar om röstvolymen, eller ta ett steg framåt, 

hördes det ända bak. Du hade bra röstvolym, du kan till och med sänka lite. Inte 

så mycket kring innehåll. Eller typ om man har en bok, så man inte står och 

gömmer sig. [...] Att låta övertygande också kanske, ibland, om man ska prata 

om någonting. (Linnea) 

Linnea reflekterar över att eleverna måste få öva på hur man talar, bland annat vilken 

röststyrka som är lämplig, och hur de kan låta övertygande i sitt tal. Som tidigare 

nämnts tog Kristina upp betydelsen av att eleverna får veta vilka kriterier som gäller. 

När eleverna väl ha fått veta vad som förväntas av dem menar hon att de bör få 

återkoppling på de punkterna: 

Jag tycker det är väldigt viktigt att ge återkoppling både till den som redovisar 

och till publiken. Ja, och inte efter tre har redovisat, tycker jag inte är viktigt, 

utan att ta det när en har redovisat. Vad bra du gjorde och kan du ta det en gång 

till, ta det lite högre nu, du gjorde det jättebra, kan du ta det en gång till och höja 

rösten så alla hör och ni vet att ja Emma här läser lite tyst och är lite tyst i rösten 

så tänker ni på att ni inte ens rör er då, är ni jättetysta, är ni redo, så att de hela 

tiden får det där, före och efter. (Kristina) 

Enligt Kristina är det viktigt att ge återkoppling direkt efter redovisningen, till 

skillnad från Mona som säger att eleverna på en redovisning som genomfördes nu i 

årskurs 2 fick återkoppling först efter att en grupp elever hade redovisat. Mona säger: 

”Till den vi gjorde nu sist då var det ju en hel, kan det vara fem sex stycken som satt 

här framme ju, då tog vi det, eftersom det här var första gången i tvåan, på gruppnivå. 

Hur var det med de här sakerna vi hade sagt, med lyssnaren och talaren, då tog vi det 

så”. När Mona ger återkoppling till talaren och lyssnaren använder hon sig här av en 

utvidgad respons, eftersom återkopplingen sker i form av att samtala med en 
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elevgrupp i taget. Maria förklarar att de bedömningskriterier de satte upp gällde både 

den som redovisade och de som lyssnade: ”Sen hade vi gått igenom tydligt innan, vad 

man kunde tänka på när man skulle redovisa, och vad man skulle tänka på som 

lyssnare, att man hade jobb på båda sidorna om det”. Maria betonar att både talaren 

och lyssnaren har lika viktiga uppgifter. Linnea har instruktioner för eleverna om hur 

de ska vara goda lyssnare. Hon förklarar hur hon på ett konkret sätt får eleverna att 

bli goda lyssnare: 

Ja, vi har rutiner på det. Nu har jag inte något uppsatt i klassrummet just nu, men 

det hade jag förra året. Lyssnarposition, sitt riktigt eller framåt på stolen. Fäll ut 

lyssnaröronen, och så en stor bild på ett öra. Plocka inte med annat, och visa, 

vara intresserade. Ställ frågor som är befogade. (Linnea) 

Linnea förklarar vidare att hon brukar kontrollera om eleverna har lyssnat genom att 

ställa kontrollfrågor. Hon säger: ”Eller som en frågesport efteråt, att man får poäng 

om man faktiskt har hört vad du har sagt, för det sporrar ju dem en del”. Hon ger ett 

exempel från en lektion: ”Om du har redovisat om jakten på stenåldern, och då kanske 

jag som lärare går in, ja men vad var det nu Caroline berättade, vad var det för frukt 

och bär de samlade, vad sa hon nu, och då måste man tvingas lyssna”. Läraren kan 

kontrollera om eleverna har lyssnat, med hjälp av de metoder Linnea beskriver, och 

dessa är också tydliga för eleverna. Även Kristina påpekar hur väsentlig publikens 

roll är. Hon menar att det inte bara är upp till den elev som redovisar att framträdandet 

går bra utan att det är lika mycket publikens ansvar: ”Och publiken, hur ska ni vara, 

blicken fram, rikta er, lyssna, sitt stilla, håll händer och fötter stilla, pilla inte på något, 

för att det måste publiken veta. De har ju lika stor del i att framträdandet går bra”. 

Kristina är därför noga med att påminna publiken om hur de ska uppföra sig under 

redovisningen genom de exempel hon ger ovan. 

En annan stödstruktur som lärarna använder består av fysiska hjälpmedel. Det 

kan innebära att eleverna kan ta hjälp av saker som till exempel talkort, smartboarden 

eller som Lotta säger: ”Då kan de ha ett gosedjur, eller de kan ha någon annan som 

de känner att det är inte jag, eller jag är inte ensam”. Även Linnea förklarar hur viktigt 

det kan vara för eleverna att ha något föremål med sig framför klassen för att inte 

känna sig ensamma: ”Och jag vet i ettan när någon skulle redovisa om något, jag vet 

inte om jag hade något gosedjur eller leksak och då kändes det mycket tryggare för 
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lilla Emma om hon hade sin elefant, då blir det att då är det vi som ska berätta”. Lotta 

och Linnea använder gosedjur som hjälpmedel både för att eleven ska känna trygghet 

framför klassen och för att förbättra redovisningen. Mona använder sig av talkort för 

att hjälpa eleverna att prata långsammare och åstadkomma naturliga pauser i sitt tal: 

Här kommer de ju nästan få klippa ut de här [Mona visar en tankekarta] så, stå 

med det så [Mona visar hur hon står med talkort], nu tar jag mitt första kort, 

lägger ifrån mig det. [...] Då blir det ju naturligt att prata med dem också, när jag 

har pratat om mitt första, lägg ner det, ta upp det här, och då blir det en lite 

naturlig paus däremellan, så att inte allt bara rullar på. (Mona) 

Medan Mona i exemplet ovan använder sig av talkort, pratar Linnea istället om hur 

eleverna kan använda sig av en Powerpoint eller liknande: ”Då är det ju alltid tryggare 

att här på Smartboarden kan ni se. Att det inte bara blir så mycket att alla tittar på 

mig”. Sammanfattningsvis kan man säga att lärarna menar att fysiska hjälpmedel kan 

förstärka det eleverna pratar om och även flytta en del av klasskompisarnas fokus från 

den elev som redovisar.  

5 Diskussion 

Studien syftar till att undersöka hur fem lärare på lågstadiet stöttar sina elever att 

utveckla sin muntliga förmåga i klassrummet. Sammantaget visar resultatet att lärarna 

använder sig av olika stödstrukturer som syftar till att bygga trygga och skickliga 

talare. De vanligaste stödstrukturerna lärarna i studien använder sig av är att skapa ett 

gott klassrumsklimat, att förhålla sig till elevens ZPD, att modellera hur eleverna ska 

gå tillväga och ge dem strategier, samt att ge eleverna återkoppling på deras 

redovisningar. I den sociokulturella teorin är ZPD ett centralt begrepp, och det är där 

eleven är mottaglig för det stöd och vägledning en mer kompetent person kan ge 

(Säljö, 2014). Lärarna i studien bygger stödstrukturer som utgår från elevernas ZPD, 

vilka tas bort efterhand som eleverna utvecklas i sina muntliga framställningar.  

Lärarna använder stödstrukturer för att skapa ett gott klassrumsklimat, vilket 

behövs för att eleverna ska våga ha muntliga presentationer, och elever med 

talängslan behöver ofta mer stöttning eftersom ett gott klimat i klassrummet inte är 

en garanti för att de ska våga ha muntliga presentationer (Olsson Jers, 2010). För att 
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åstadkomma ett gott klassrumsklimat är det läraren som måste sätta gränser och vara 

en förebild för eleverna, genom att läraren visar respekt för eleverna kommer eleverna 

visa respekt för varandra (Miller & Pedro, 2006). Respekten mellan eleverna är något 

lärarna i studien anser vara av yttersta vikt för att skapa en tillåtande klassrumsmiljö, 

men det är dock bara en av dem som nämner att lärarens relation till eleven också är 

central. Det är också intressant att ingen av de intervjuade lärarna reflekterar över om 

flickorna i klassen behöver extra stöttning i sina muntliga framställningar, med tanke 

på att Einarsson och Hultman (1984) menar att det är den elevgrupp som får minst 

talutrymme. Det ska dock tilläggas att genusaspekten inte togs upp under 

intervjuerna, och att lärarna inte heller blev tillfrågade om det fanns någon skillnad i 

hur de stöttar pojkar och flickor.  

Lärarna i studien lyfter att de redan i sin planering av undervisningen har i 

åtanke vilket stöd de kan behöva ge eleverna. I intervjuerna ger lärarna olika exempel 

på hur undervisningen i muntlig framställning kan anpassas till den enskilde elevens 

ZPD, bland annat genom att anpassa redovisningsformen och kanske låter den 

nervösa eleven få spela in sin redovisning istället. I likhet med Benson (1997) menar 

lärarna att de måste finnas där som stöd för eleverna under deras muntliga 

framställningar, men också justera hjälpen de ger i samma takt som eleverna 

utvecklas. Miller och Pedro (2006) förklarar även hur kooperativt lärande kan gynna 

elever genom att låta dem lära av varandra, och resultatet av studien åskådliggör hur 

viktigt det är att läraren känner eleverna för att kunna placera dem tillsammans med 

en kamrat som kan främja deras lärande. Genom att eleverna placeras i par med en 

klasskamrat som befinner sig på en annan kunskapsnivå så uppnås ett optimalt lärande 

(jfr Säljö 2014), ett lärande eleverna får ta eget ansvar över, både för sig själv och för 

sin kamrat (Miller & Pedro 2006).  

En betydande stödstruktur som framkom i studien handlar om att ge eleverna 

strategier att använda sig av vid muntliga redovisningar. En sådan strategi kan handla 

om att låta eleverna använda fysiska hjälpmedel till sina muntliga presentationer, 

vilket kan innebära att eleverna använder konkreta redskap som exempelvis talkort, 

ett gosedjur eller en Power Point. Dessa fysiska hjälpmedel används enligt lärarna 

främst för att stötta eleverna och ge dem trygghet, men även för att förstärka eller 

förbättra kvaliteten på redovisningen. När eleverna blir mer säkra i sin roll som talare 

kan de konkreta redskapen vara en del av att etablera ethos som ökar talarens 
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trovärdighet (Olsson Jers, 2010). Att använda talkort med stödord kan skapa ett flyt i 

talet och bidra till att eleven utvecklar sitt ethos, även om lärarna inte uttrycker det på 

så vis. Olsson Jers (2010) som har gjort sin studie på gymnasieelever menar att det är 

etableringen av ethos bör vara i fokus i klassrummet, men eftersom studiens 

informanter arbetar i årskurs 1–3 är förväntningarna och kraven på elevernas muntliga 

framställningar ännu inte så högt ställda.  

Också modellering är en stödstruktur lärare använder när de visar olika 

strategier för eleverna, visar intervjuerna. Lärarna modellerar hur redskapen ska 

användas inför och under den muntliga presentationen för att eleverna ska förstå hur 

de fungerar när de sedan ska använda dem på egen hand. Även om modellering är en 

stödstruktur i sig är det minst lika viktigt att lärarna fortsätter att stötta eleverna under 

deras enskilda arbete, eftersom det inte är samma sak att se någon annan förklara eller 

göra något som att ensam klara av att göra det. När läraren modellerar en uppgift i 

helklass finns det elever som kan behöva extra stöd, men det finns även elever som 

behöver större utmaningar eftersom de har olika ZPD men får samma undervisning 

(Säljö, 2014). 

I resultatet synliggörs att lärarna använder återkoppling som en stödstruktur vid 

elevernas muntliga framställningar. Lärarna talar om progressionen i elevernas 

muntliga framställningar och att återkoppling är en viktig del av det, dock nämner 

ingen av lärarna någonting om hur de anpassar sin återkoppling efter hand som 

eleverna utvecklas. Olsson Jers (2010) menar att det även kan vara av betydelse att 

lyfta varför eleverna ska använda dessa tips som läraren ger, eftersom eleverna då kan 

få en djupare förståelse för vad det är som kan göra dem till säkrare talare. En av 

lärarna nämner dock, förutom de vanliga instruktionerna att titta på publiken och 

tänka på röstläge, att eleverna också ska försöka låta övertygande, vilket kan tolkas 

som att läraren stöttar eleven i att etablera sitt ethos.  

I de fall både läraren och eleven är medvetna om vilka bedömningskrav 

uppgiften har, kan läraren ge värdefull återkoppling och relevant stöd under 

redovisningen som på sikt kan hjälpa eleven att bland annat utveckla sitt ethos (Olsson 

Jers, 2010; Jönsson, 2016). Det visar sig att lärarna i studien främst använder sig av 

återkoppling som är kopplad till elevens framförande istället för ämnesinnehållet. 

Responsen eleverna får handlar oftast om konkreta saker som de kan tänka på för att 

göra den muntliga framställningen bättre, vilket innebär att eleverna inte utvecklar 
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sina ämneskunskaper i samma utsträckning som sina färdigheter i muntlig 

framställning. Resultatet antyder att lärarna använder både direkt och utvidgad 

respons, eftersom de ger exempel både på respons som sker direkt efter att en elev 

har redovisat och efter att en grupp har redovisat.  

I resultatet kan vissa svårigheter urskiljas när lärarna talar om de stödstrukturer 

de använder. Lärarna är exempelvis eniga om att de alltid måste anpassa 

undervisningen efter elevernas olika ZPD, vilket kan antas vara en utmaning i en klass 

med 25 olika individer och en lärare. I arbetet med att skapa ett tryggt klassrumsklimat 

lyfter en av lärarna också att det är lätt att tänka att det är ett förebyggande arbete som 

sedan är klart, och att man glömmer bort att prata med eleverna om respekt under 

själva redovisningstillfället. Ytterligare ett dilemma som blir synligt är om elever inte 

vågar, eller snarare vägrar genomföra muntliga framställningar. Här måste läraren 

göra ett avvägande om hur mycket press en elev kan hantera, eftersom det kan finnas 

en risk att läraren pressar sina elever för mycket. Lärarna i studien är till exempel 

tydliga med att de aldrig skulle tvinga en elev, samtidigt som man som lärare måste 

våga utmana dem.  

Det finns ett stort utbud av läromedel, lärarhandledningar och skolmaterial som 

riktar sig mot elevernas skriv- och läsutveckling, men inte i närheten lika mycket som 

riktar sig mot att utveckla elevernas förmåga att tala framför en publik. Lärarna i 

studien nämner ingenting om några färdiga läromedel som skulle kunna fungera som 

en stödstruktur, utan de använder sig istället av sina didaktiska erfarenheter samtidigt 

som de utgår från kursplanen i svenska. I Läroplanen för grundskolan (Lgr11) står det 

att eleverna ska få möjlighet att utvecklas som talare, och det finns en uttalad 

progression i läroplanens kunskapskrav. Visserligen står det i det centrala innehållet 

att lärare ska undervisa i muntlig framställning, men trots detta finns det begränsat 

med material som stöd för lärare till deras undervisning i muntlig framställning. En 

förklaring till detta skulle kunna vara att utvecklingen av talspråket påbörjas i tidig 

ålder utanför skolverksamheten, medan utvecklingen av läs- och skrivförmågan ofta 

påbörjas först i skolan. Detta kan leda till att muntligheten inte får lika stor plats i 

undervisningen som den kanske skulle behöva för att utveckla elever till goda och 

trygga talare som kan ta en naturlig plats i det demokratiska samhället. 
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5.1 Vidare forskning 

I arbetet med denna studie har vi även noterat att det inte finns så mycket forskning 

om ämnet muntlig framställning, framförallt inte som studerar årskurs 1–3. Det kan 

vara därför det inte heller finns lika mycket läromedel som tar upp elevernas muntliga 

utveckling, och vidare forskning skulle kunna inbegripa läromedelsanalys inom detta 

ämne eller undersökningar av vad lärare anser om de läromedel som finns eller om 

de saknar något i det befintliga utbudet. Det är relevant att också göra en kvalitativ 

undersökning med ett elevperspektiv om elevernas uppfattningar om muntlig 

framställning i skolans tidigare år. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 

Till F-3-lärare på xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Vi är nu inne på vår femte termin på grundlärarprogrammet med inriktning F-3 och 

det har blivit dags för oss att skriva självständigt arbete i svenska på grundläggande 

nivå. Vi har valt att genomföra en empirisk studie med lärarens undervisning i fokus. 

Studiens syfte är att undersöka muntlighet i klassrummet och hur du som lärare tänker 

att man kan arbeta med det på bästa sätt. Vi vill därför gärna intervjua lärare som 

undervisar i åk 1–3 och är tacksamma om du skulle välja att delta i vår studie.  

Intervjuerna beräknas ta 30 minuter till en timme och vår tanke är att vi kommer 

ut till dig på din arbetsplats när det passar dig. Vi önskar få dokumentera intervjun 

med anteckningar och inspelning. Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer, vilket i korthet innebär att ditt deltagande är frivilligt och att ditt namn eller 

din skola inte kommer att synas i studien. Det är bara vi och möjligen vår handledare 

Sofia Ask som kommer att ta del av inspelningen.  

Vi kommer kontakta dig inom kort för att höra om du kan tänka dig att delta i 

vår studie och för att i så fall bestämma en tid. Om du har några frågor eller vill ha 

mer information så tveka inte att höra av dig. 

Vänliga hälsningar, 

Caroline Persson och Caroline Elisson 

 

Caroline Persson 

cp222jz@student.lnu.se 

Grundlärarstudent F-3  

  

Caroline Elisson 

ce222su@student.lnu.se 

Grundlärarstudent F-3 

 

Sofia Ask 

sofia.ask@lnu.se 

Handledare 

mailto:cp222jz@student.lnu.se
mailto:ce222su@student.lnu.se
mailto:sofia.ask@lnu.se
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Bilaga 2 Intervjumall 

Intervjufrågor 
 

Bakgrundsfrågor 
 Hur länge har du varit verksam som lärare? 

 

 

 Vilken typ av utbildning har du? 

 

 

 Vilken årskurs undervisar du i just nu? 

 

Muntlig framställning i klassrummet - en överblick 
 Hur ofta ungefär får eleverna redovisa muntligt eller berätta om något? 

Oftast i helklass, halvklass, grupper eller par? 

 

 

 Vid vilka tillfällen/lektioner förekommer det muntliga presentationer eller 

berättande? Kan du ge ett exempel på en uppgift där eleverna genomfört en 

muntlig presentation? 

 

 

 Vad tycker du är viktigast för att eleverna ska kunna eller våga genomföra 

muntlig presentation eller berättande? Vad kan man som lärare göra för att 

åstadkomma det? Spelar klassrumsklimatet någon roll?  

 

 

Lärarens förberedelser och planering inför elevernas muntliga framställning 
 Kursplanen i svenska anger att det ska finnas en progression i elevens 

muntliga presentation. Hur tänker du som lärare på det när du planerar din 

undervisning? Vilka skillnader finns det i din planering av undervisningen 

inför elevernas muntliga framställningar från årskurs 1 jämfört med årskurs 

3?  

 

 

 Hur brukar du låta eleverna få förbereda sig inför muntliga presentationer? 

 

 

 Använder eleverna ibland någon typ av material till presentationen? (manus, 

bilder eller något annat som kan stötta presentationen). I så fall vad? 

 

 

 Hur kan du stötta eleverna så att de utvecklar sin förmåga att genomföra 

muntliga presentationer eller berättande? 

 

Genomförande av muntliga presentationer 
 Arbetar eleverna främst med innehållet av det som ska presenteras eller med 

själva framförandet? Kan det variera? 
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 Brukar ni prata om vikten av att vara en god lyssnare? 

 

 

 Om en elev vägrar genomföra sitt muntliga framförande, hur hanterar du 

det? 

 

 

Stöd under muntlig framställning - Individanpassning 
 Hur kan du som lärare stötta en elev som har talrädsla? 

 

 

 Hur utmanar man någon som inte är nervös eller har några större svårigheter 

med att tala inför en grupp? 

 

 

 Behöver du göra extra anpassningar för SVA-elever? Vilka?  

 

 

 

Återkoppling/feedback 
 Vilken typ av feedback kan du som lärare ge till eleverna efter deras 

muntliga presentationer? 

ELLER 

 Hur kan du som lärare arbeta med återkoppling efter elevernas muntliga 

presentationer? 

 


