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A study how speech is taught in primary and secondary school.   
 

                       Antal sidor: 28 

Detta arbete görs inom lärarutbildningens examenskurs med syftet att genomföra en fördjupad 
ämnesundersökning. I vårt fall vill vi få kunskap hur några pedagoger i grundskolan undervisar 
inom svenskämnet för att elevers förmåga att redovisa muntligt ska utvecklas. Denna 
undersökning är ett försök att koppla några lärares arbetsmetoder i området tala till en särskild 
arbetsgång inom retoriken.  I fem intervjuer ställdes frågor till lärare kring definition, betydelse, 
möjligheter och hinder i förhållande till den muntliga redovisningen. Vi frågade även om vilka 
strategier de använder för att få elever att utveckla sin förmåga inom området tala. 
Respondenternas svar analyserades bland annat utifrån de kategorier som retorikens 
partesmodell innehåller.  Resultatet visar att man kan urskilja den retoriska arbetsgången i 
respondenternas arbetssätt. Alla respondenter la särskild vikt vid att undervisningen anpassas 
till olika individers och gruppers förmågor och viljor. Detta är något som diskuteras i relation 
till Vygotskijs tankar om det sociala samspelets betydelse för inlärning och de krav som 
författare inom ämnet retorik tar fram som viktiga för att en progressivitet ska ske. 
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1. Inledning 
Vi har allt mer insett hur viktigt det är att kunna tala för sig i samhället och arbetslivet. Det är 
en färdighet som framhålls i läroplanen såväl som i kursplanen för svenska och som går hand 
i hand med det demokratiuppdrag som skolan ansvarar för. Det är skolans uppgift att ge 
eleverna möjlighet att utveckla goda färdigheter inom området tala. När vi jämför 
utvecklingen inom området tala med skrivutvecklingen drar vi slutsatsen, utifrån våra 
gemensamma erfarenheter, att skrivutvecklingen ofta har en tydligare och mer given plats i 
undervisningen. Därtill upplever vi att man arbetar med området skriva mer processinriktat.  
 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi emellertid sett att eleverna fått arbeta med 
diverse olika talsituationer, från muntliga framställningar till samtal och gruppdiskussioner. 
Det visar på hur stort området tala inom skolverksamheten kan vara. Olika talsituationer 
ställer olika krav på talaren. Våra erfarenheter från lärarutbildningen har präglat vår syn på att 
ett formellt tal ställer krav på korrekthet. Det krävs förberedelser, övning och kunskap i hur 
man producerar en regelrätt text och framför denna på ett för åhörarna intressant och givande 
sätt. Redovisningssituationer eller presentationer är något vi som studenter och arbetstagare 
förväntas behärska. Vi ställer oss undrande till om och hur dessa förmågor grundläggs och 
utvecklas inom dagens skola.  
 
Det område som vi i detta arbete valt att begränsa oss till när det gäller området tala är vad vi 
kallar ”den muntliga redovisningen”, alltså den framställning av ett stoff som görs av en 
enskild elev framför en grupp människor. Det är intressant att undersöka hur lärare som 
undervisar i svenska arbetar med elevers muntliga redovisningar. Vi vill vidare se om det i 
arbetet med muntlig redovisning i skolan går att urskilja den metodiska arbetsgång som 
beskrivs inom retoriken. Denna arbetsgång som kallas för partesmodellen består av sju 
moment nämligen, intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio och emendatio.  



2. Bakgrund 
I den litteratur som kommer att presenteras i denna studie är det inte alltid så att det är den 
muntliga redovisningen i sig som diskuteras. Den är en del av all muntlig framställning i 
skolan som därför presenteras först. För att visa på områdets omfattning vill vi skapa en bild 
av vilka aspekter som olika författare anser bör beaktas i arbetet med muntlig framställning i 
skolan. Deras synpunkter kopplas till en redogörelse för vad styrdokumenten säger om 
densamma i skolan. Några av de tankar som författarna uttrycker har retoriken som sin 
förebild. Retoriken är ett område som här presenteras lite närmare. Den definieras och det ges 
en sammanfattande översikt kring dess grundläggande teorier och tankar. En inblick ges i hur 
man kan förhålla sig till retoriken utifrån författarnas uppfattningar om arbetet med den 
muntliga framställningen. Den arbetsmodell som den klassiska retoriken kallar för 
partesmodellen beskrivs kortfattat, men en mer utförlig beskrivning av denna finns under 
kapitlet som behandlar teoretiska utgångspunkter.  

 

2.1 Betydelsen av att vara en god talare 
I boken Tala och engagera – populär presentationsteknik (2002) skriver Barbro Fällman att 
det ställs allt högre krav på att kunna formulera sig muntligt inom nästan alla yrkesområden 
såväl som inom skolan. Även Renberg (2004) menar att den kommunikativa förmågan har fått 
allt mer betydelse i vårt samhälle. ”Förmågan att formulera och förmedla budskap och 
information på ett effektivt sätt framstår som allt viktigare i ett samhälle där var och en är sitt 
eget språkrör” (Renberg, 2004:77). I Läroplanen för den obligatoriska skolan står det att 
”skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 
nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem” (Skolverket, 2006:9).  
  
Genom språket har vi möjlighet att påverka vårt eget liv såväl som vår omgivning säger 
Renberg i sin bok Bra skrivet Väl talat (2004). Han menar att det mesta vi gör på något sätt är 
kopplat till språket, det vill säga hur vi upplever och förstår tillvaron, hur vi uttrycker tankar 
och känslor och hur vi samspelar med andra. Vidare skriver han att vår identitet och självbild 
är starkt kopplade till språket och kan stärka vår individuella utveckling. Siv Strömquist 
(2008), menar att det i dagens samhälle tas för givet att alla kan uttrycka sig väl och tala 
offentligt och att yrkeslivet såväl som utbildningar och fritidsaktiviteter kräver detta. 
Kursplanen för svenska beskriver betydelsen av att man i skolan ger eleverna möjlighet att 
utveckla sin förmåga att tala och menar att språkförmågan är viktig både när det handlar om 
elevernas arbete i skolan och deras framtida liv (Skolverket, 2000). 

 

2.2 Muntlig framställning i skolan.  
Kunskap om hur språket byggs sker genom att man ”använder språket, förstår hur man 
använder det och tillägnar sig nya kunskaper om språket” skrivs det i kursplanen för svenska 
(Skolverket, 2000). Vidare uttrycker kursplanen att ”genom att använda språket lär sig 
eleverna att behärska situationer som ställer olika språkliga krav på inlevelse, utförlighet eller 
formell korrekthet” (Skolverket, 2000). I en publikation från skolverket där olika författare 
problematiserar kring att läsa och skriva (Skolverket, 2007) skrivs det att många elever inte 
har någon större erfarenhet av det mer offentliga samtalet eller talet. De saknar därför den 
språkliga kompetens som krävs i dessa sammanhang. Författarna menar att de måste få 
möjlighet att medverka i aktiviteter där det officiella talet övas för att de ska utveckla denna 
kompetens (Ibid.).  
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Med en hänvisning till kursplanerna skriver Strömquist (1998) att eleverna bör få kompetens i 
att tala i olika offentliga sammanhang under sin skoltid. Hellspong (2004) menar emellertid 
att trots att läroplanen markerar vikten av att eleverna tränas i talförmågan i skolan får de 
oftast ingen metodisk träning i den muntliga framställningens teknik utan antas ändå kunna 
klara sig när de blir hänvisade att tala inför en grupp. Han menar vidare att detta kan medföra 
misslyckanden för eleven och att det kan vara förödande för självkänslan och innebära att 
eleven blir avskräckt från att försöka igen. Även Strömquist (1998) och Backlund (2000) 
diskuterar dilemmat med att muntliga framföranden ofta innebär ångest för många elever och 
de ger läsarna en del exempel på vad pedagoger bör tänka på i arbetet med muntlig 
redovisning för att underlätta för eleven.  
 
I kursplanen för svenska står det vidare att undervisningen i svenska ska sträva efter att eleven 
”kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang” (Skolverket, 2000). Om man vill 
att eleverna ska kunna, vilja och våga tala offentligt bör man som pedagog ta hänsyn till flera 
olika aspekter menar Strömquist (1998). Lärarna måste arbeta för att eleverna får något som 
Strömquist benämner som ett kommunikativt självförtroende och en förutsättning för detta är 
trygghet. Denna trygghet kan uppstå hos eleven genom att pedagogen skapar trygghet i 
gruppen, ge eleven en vana av att tala samt förmedla kunskap i kommunikation (Ibid.). 
Backlund (2000) tillägger att det underlättar för den som inte vågar tala att också vara väl 
förberedd. Det viktiga är att man har kvar lusten att tala, med andra ord att känslan av att 
lyckas gör att man vill och vågar försöka igen (Ibid). 
 
Förutom trygghet menar Strömquist (1998) att en resultatrik undervisning inom området tala 
kräver att pedagogen tillämpar en metodisk arbetsgång. Denna är grundläggande för att 
eleverna ska bygga upp vanan, kunskapen och självförtroendet. Arbetsgången bör omfatta 
många olika moment i muntlig träning och vara varierande och stimulerande så att den bidrar 
till att eleverna vill öva på att tala. Den skall enligt Strömquist också vara progressiv. 
Övningarna som innefattas bör till en början helst var enkla för att sedan stegvis bli mer 
avancerade. Strömquist ger i sin bok exempel på moment som man kan arbeta med och dessa 
sträcker sig från lek och oförberedda övningar till debatter och andra mer planerade 
framföranden (Ibid.). Redovisningar av olika slag utgör enligt Strömquist (1998) viktiga 
inslag i talträningen, såväl grupparbeten som enskilda uppgifter. I arbetet med detta bör 
pedagogen inleda med att låta eleven delta i enkla parsamtal för att sedan framföra något i 
större grupper och slutligen anordna redovisningar där eleven talar till hela klassen. Arbetar 
man med återkommande aktiviteter kring tal i undervisningen blir eleverna allt säkrare på att 
bygga upp texter och det obehag som många upplever i samband med redovisningar kan 
lindras (ibid). Även Strandberg (2006) uppmärksammar vikten av upprepning och utveckling 
av lärandemoment. Han menar att upprepning innebär att aktiviteten uppmärksammas och det 
ges möjlighet till eleven att utveckla och förfina sitt arbete. 
 
Strandberg (2006) skriver vidare om hur viktigt det är att eleverna får möjlighet att reflektera 
över sin redovisning, både gällande vad de har lärt sig av ämnet och av sitt sätt att framföra 
det. Själva framförandet kan enligt honom vara en lärprocess i sig. Detta kräver respons från 
åhörarna såväl som egen reflektion i samband med redovisning och han menar vidare att ”det 
kan ju vara så att en redovisning inte är slutet på en kunskapsprocess utan snarare en början” 
(Strandberg 2006:127). 
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2.3 Retorik  Definition och historisk tillbakablick  
Nationalencyklopedin framställer retorik som ”vältalighet i praktiken” och ”teorin om denna” 
(www.ne.se/retorik). Även Renberg (2004) menar att begreppet retorik kan översättas med 
just ordet vältalighet och skriver vidare att den klassiska retoriken kan spåras tillbaka till 
antikens Grekland, ca 400 f.Kr. Den började under denna tidsepok användas inom 
domstolsväsendet med anledning av att varje individ som ville driva en rättsprocess var 
tvungen att föra sin egen talan. Även de demokratiska styrelseskick som växte fram under 
denna tidsperiod skapade behov av att kunna tala för sig och argumentera på ett övertygande 
sätt för den som ville vara med och påverka (Ibid.). Hellspong (2004) skriver att man under 
medeltiden tog fasta på retoriken och att den hade en central roll i dåtidens undervisning. 
Eleven lärde sig att med hjälp av dess grunder lägga fram sina idéer på ett övertygande sätt. 
Undervisningen i latinskolan hade systematiskt ordnade övningar som var progressiva. De 
fick börja enkelt med djursagor och korta berättelser för att sedan ta del av alltmer krävande 
uppgifter. Man använde sig av retoriken som ett teoretiskt ramverk fram till 1800-talet då 
intresset avtog för att återigen uppmärksammas i mitten av 1900-talet (Nationalencyklopedin).  

Idag har retoriken fått en bredare innebörd. Renberg (2004) menar att man kan använda sig av 
retoriken för att förtydliga sina åsikter, för att få igenom sin vilja, för att styra, för att sälja 
varor och tjänster såväl som för att uttrycka sin identitet. Den kan också lära oss att förstå och 
tolka de många budskap som vi ofta utsätts för i dagens samhälle säger Renberg. Man 
försöker återinföra användandet av retoriken som en praktisk metod, för att utbilda talare 
såväl som skribenter (Nationalencyklopedin). I den svenska skolan finns emellertid inte 
retoriken som ett eget ämne utan man talar i stället främst om ”muntlig framställning” 
(Hellspong, 2004). 

 

2.4 Begrepp inom retoriken 
Inom den antika retoriken skulle varje tal med intentionen att övertyga bland annat innehålla 
följande tre centrala faktorer: Logos, Ethos och Patos. Med dessa menas först att talaren ska 
undervisa och vädja till lyssnarnas förnuft, logos. Därutöver ska talaren också behaga och roa 
sina lyssnare genom att vinna deras förtroende, ethos. Slutligen ska talaren försöka väcka 
lyssnarnas känslor, patos (Hellspong, 2004). 
 
Partesmodellen (rhetorics partes) är en arbetsgång för själva talet och beskriver hur talaren ska 
gå tillväga när han bygger upp sitt anförande. Modellen är ursprungligen uppdelad i fem 
delar. Siv Strömqvist (2008) kallar dessa delar för retorikens ”fem partes” och Renberg 
(2004) benämner dem som ”retorikens fem förberedande moment”. Dessa moment är 
inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio. Inventio kallar man det steg i processen där 
man samlar material till sin text. Därefter ordnar man delarna i talet och lägger upp dem i den 
ordning man vill ha dem i momentet dispositio. Under elecutio utformar man språket i sitt tal. 
Memoria och actio handlar om att man förbereder sitt framförande genom att i första hand 
lära sig sitt tal, mer eller mindre utantill, och därefter utföra det. I actio är det viktigt att man 
använder kroppsspråket och rösten för att på bästa sätt nå ut till sina åhörare (Hellspong, 
2004). 
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Under det senaste århundradet har olika retoriska tänkare gjort tillägg till den ca 2500 år 
gamla antika partesmodellen. Det tillägg som fått störst genomslagskraft är retorikprofessor 
Lennart Hellspongs (2004) intellectio, ett tillägg som genomförs inledande, innan inventio. 
Det handlar främst om att talaren funderar kring syfte och åhörare för att anpassa talet till 
dessa faktorer. Ett annat tillägg är emendatio som placeras sist i partesmodellen och som 
innebär att talaren reflekterar över och omarbetar sitt tal (Hellspong & Kindeberg, 2003). 
 

2.5 Retorikens plats i den muntliga framställningen 
Siv Strömquist (1998) menar att förmågan att uttrycka sig väl eller att tala offentligt inte är 
något medfött utan istället något som vi lär oss genom att öva och genom att skaffa oss 
kännedom om ”framförandeteknik, textregler och arbetsprocess” (Strömquist, 1998:7). Hon 
menar vidare att det är vanligt att många känner sig osäkra och nervösa inför att tala offentligt 
men att detta till stor del kan avhjälpas genom att man gör talandet till en vana och genom att 
man lär sig tekniken. En annan författare som styrker Strömqvist påstående om vad som krävs 
för att bli en bra talare är Renberg (2004). Även han pekar på vikten av övning och menar att 
man bör utsätta sig för många olika talarsituationer samt att man behöver strategier för att veta 
hur man ska gå till väga för att utvecklas. Det är här de båda författarna menar att retoriken 
kommer in i sammanhanget då de menar att den ger oss de ramar kring språket som vi 
behöver för att bli goda talare och kommunikatörer. Retorikens teoretiska ramverk beskrivs 
även av Hellspong som ”en teknik som kan läras ut” (Hellspong, 2004:56).  

Det är viktigt att pedagogerna är verksamma i processen kring att utveckla talet hos sina 
elever samt att de har en teoretisk grund som de kan bygga sin undervisning på menar Siv 
Strömquist (1998). Både konsten att tala och att skriva utgår enligt henne från den klassiska 
retoriken och hon menar att man där kan hitta både teorier och förebilder för en 
språkutvecklande undervisning (Strömquist, 2008). Hon syftar här bland annat på den 
klassiska retorikens partesmodell eller vad hon kallar för ”retorikens textbildningsmodell” och 
som enligt Strömqvist betonar alla de moment som krävs för att bygga upp en text och 
framföra den.  
 

2.6 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte är att undersöka hur några pedagoger undervisar för att elevers förmåga att redovisa 
muntligt ska utvecklas. Vi ämnar ta reda på och redogöra för vilka strategier pedagogerna ger 
eleverna för att de ska utveckla sin förmåga att tala inför grupp. Utifrån de svar vi får vill vi 
analysera om man kan urskilja de olika momenten som ingår i retorikens partesmodell och se 
hur lärarnas strategier förhåller sig till dessa moment.  
 
Frågeställningar: 
• Hur undervisar några pedagoger för att elevers förmåga att redovisa muntligt ska 

utvecklas? 
• Vilka strategier ger pedagogerna eleverna för att de ska utveckla sin förmåga att tala inför 

grupp och hur förhåller sig dessa strategier till partesmodellen?  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel tas olika teorier upp om vad som främjar lärande och utveckling och därmed 
tankar kring hur läraren kan arbeta med muntlig redovisning i ett socialt sammanhang. Det 
som förs fram är Lev Vygotskijs tankar om pedagogiska förhållningssätt och hans teori om 
sambandet mellan tanke och tal såsom vi har tolkat Vygotskij både genom hans egen utsago 
men också via Dysthe och Renberg. Här lägger vi mest betydelse vid den proximala 
utvecklingszonen och begreppet scaffolding. Därtill presenteras den retoriska modellens olika 
delar var för sig och kopplas till de nämnda pedagogiska resonemangen.  
 

3.1 Interaktion och lärande  
Det sociala samspelet mellan barnet och dess omgivning är av stor vikt för dennes utveckling 
enligt Vygotskij (Hwang & Nilsson, 2003).  Interaktionen är för honom väsentlig inte bara för 
elevens sociala utveckling utan även för den intellektuella och den språkliga utvecklingen 
(Strandberg, 2006). Strandberg skriver att detta samspel sker både mellan barnet och andra 
barn samt mellan barnet och den vuxne (Ibid.). 
 
Lärarens uppgift är att stödja och handleda eleven i sin inlärning (Hwang, Nilsson, 2003). Ett 
förhållningssätt som Vygotskij anser främjar inlärning i skolan är att läraren ser till att eleven 
befinner sig inom sin proximala utvecklingszon (Bråten, 1998). Hwang och Nilsson (2003) 
skriver att det är den utvecklingsnivå som ligger något före elevens aktuella nivå och det är 
mellan dessa båda nivåer som de menar att lärande sker. Kunskapsnivån ska således ligga 
mellan det som eleven klarar på egen hand och det som den kan uträtta med hjälp av en 
vuxen.  
 

”… det mänskliga dialogiska mötet är en sällsamt fruktbar kraftkälla, 
 att meningsfulla interaktioner är grunden till allt lärande”  

(Strandberg, 2006:54). 
 
 
En typ av stödstruktur till elever kopplar vi till det pedagogiska förhållningssättet som kallas 
”scaffolding” och som har sin grund i Vygotskijs tankar (Dysthe, 1996). Man kan 
sammanfatta resonemanget så att scaffolding och stöd handlar om att se framåt, att inte 
fokusera på vad eleverna kan utan ge dem utmaningar och i dessa uppgifter ge dem det stöd 
de behöver. Det betyder att pedagogen ger eleverna tillräckligt med vägledande stödstruktur 
så att eleven ska kunna utvecklas på egen hand. Dysthe diskuterar begreppets möjligheter men 
också problem utifrån sin studie kring det dialogiska klassrummet (Ibid.). En förutsättning, 
menar hon, är att eleverna upplever att de finns en mening att lära sig det som krävs för att 
slutföra uppgiften. Undervisningen behöver inte bli individuell men läraren måste ta hänsyn 
till elevernas erfarenheter och förkunskaper för att kunna ge stödet på rätt nivå. Hon menar att 
om stödet ges på för låg nivå eller på för hög nivå skapas frustration. Därför kan det finnas en 
svårighet att tillämpa ”scaffolding” på en hel klass eftersom eleverna kan befinna sig på så 
många olika nivåer. När läraren ser att flertalet elever inte har baskunskaper kan det finns 
behov att bygga en gemensam ställning (Dysthe, 1996). En byggnadsställning kan också 
byggas etappvis och Vygotskij menar att elever behöver denna stegvisa vägledning i olika 
delmoment med återkommande återkoppling under arbetets gång. Eleverna i klassen kan 
stödja varandra exempelvis genom kamratrespons och Dysthe menar att där det har lyckats är 
just i de fall då elever hjälpt varandra (Ibid.).  
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3.2 Språkutveckling 
Vygotskij (1999) menar att språket är det främsta psykologiska verktyg som barnet utvecklar 
för att tolka och hantera sin omgivning. Genom språket är det möjligt för barnet att delta i 
sociala samspel och utveckla tänkandet.  
 
När Vygotskij (1999) förklarar hur förhållandet mellan språk och tanke utvecklas använder 
han begreppen inre och yttre tal. Det inre talet hör nära ihop med tänkandet där individen 
skapar egna betydelser av ord utifrån sina erfarenheter. Ett ord får alltså en kontextuell 
betydelse vilken kan skilja sig individer emellan eftersom olika erfarenheter har gett ordet 
olika betydelser. Ordet har också en lexikalisk betydelse som barnet erövrar i kommunikation 
med andra. Renberg skriver att begreppsbildning är en dynamisk process då vi prövar ord i 
olika sammanhang hela livet. För att tillägna sig dessa behöver barnet vägledning från den 
vuxne (Renberg, 1996). 
 
Även om ord har olika innebörd för oss så finns det också andra svårigheter när vi vill 
förmedla tankar och känslor så att andra förstår vad vi menar. Det beror enligt Vygotskij 
(1999) på att skriftspråkets uppbyggnad skiljer sig mycket från det inre språket men också 
från det talade språket. Det inre språket är uppbyggt kring händelser. Subjektet och alla 
satsdelar som hänger ihop med det utesluts eftersom vi samtalar med oss själva. Det inre 
språket är maximalt reducerat och förkortat medan skriftspråket är maximalt utvecklat. 
Talspråkets syntax befinner sig någonstans mellan dessa ytterligheter. Det är spontant och 
innehåller förkortningar och vår syntax i talspråk blir mer likt det inre språket vid tillfällen när 
de personer vi talar om och talar med är välbekanta (Ibid.).  
 
En komplikation visar sig i den skrivprocess då vi i tanken närmar vi oss det skrivna från 
helhet till detaljer. Tankemässigt börjar vi i stort fundera kring innehåll och det syfte som vi 
vill förmedla. Vi strukturerar mer eller mindre planmässigt det vi har i huvudet och det vi 
kommer på. Men när tankeprocessen ska ner på papperet måste vi gå den diametralt motsatta 
vägen. Den konkreta skrivakten tvingar oss att börja på detaljnivå med bokstäver eller tecken 
(Renberg, 2006). En konstruktiv återkoppling på en text eller ett tal skapar relationen mellan 
ord och tanke på ett konkret sätt, mellan ordets betydelse och dess innebörd. Först när en text 
eller ett tal tas emot av någon annan förvandlas tanken till en text eller tal. När någon ger 
respons blir det möjligt att bearbeta texten eller talet så att kommunikationen slutligen 
fungerar som den är tänkt så att mottagaren förstår sändarens tolkning (Ibid.). Därför är det 
viktigt hur den vuxne förhåller sig till barnets språkliga utveckling och inlärning menar 
Vygotskij (Ibid.). Handledningen är väsentlig och det är den vuxnes roll att väcka intresse, 
ställa frågor, hålla barnets uppmärksamhet vid liv, hantera frustration samt ge återkoppling.  

 

3.3 Rhetorices partes 
Lennart Hellspong, professor i retorik, har i sin bok ”Konsten att tala”(2004) beskrivit de 
delar som han menar ingår i den retoriska processen när ett tal ska utformas och hållas. Dessa 
delar beskrivs mer utförligt i detta kapitel. Retoriken betonar regler och metoder och att olika 
delar följer på varandra i en fast ordning skriver Hellspong. Han menar dock att när ett tal 
växer fram sker detta inte i helt avskilda faser utan i verkligheten äger en pendling rum mellan 
delarna. Arbetsgången kan ändå följas i grova drag och därför har det ett pedagogiskt värde 
(Ibid.).  
 

 

    7 



3.3.1 Förberedelser av talet  Intellectio, Inventio, Dispositio 

Intellectio betyder ”förståelse”. I denna inledande fas försöker talaren analysera den 
kommande talsituationen och fundera kring vilka lyssnarna är. Beroende på målgruppen 
behöver talaren fundera på vilket syfte han eller hon har med det som ska sägas. Med andra 
ord, hur man vill att lyssnarna ska reagera. Inom retoriken finns tre mål eller funktioner med 
ett tal. Målet kan vara att undervisa eller instruera (docere). Lyssnarna ska veta, lära sig eller 
kunna göra något. Ett annat syfte kan vara att beröra viljan och känslorna (movere). 
Lyssnarna ska få en viss inställning till någon eller något. Den tredje funktionen är att behaga 
(delectare). Lyssnarna ska roas, tröstas, lugnas etc. med emotionella eller sociala syften. 
Syftet med talet blir utmärkande för en sorts genre. Det blir exempelvis absurt att vara 
övertygande vid ett begravningstal. Inte desto mindre kan ett tal innehålla alla tre 
funktionerna för att bli extra effektfullt. I samband med att man gör syftet klart för sig så blir 
också ämnet för talet (huvudtanken) mer uppenbar. Förutom dessa omständigheter bör talaren 
också förbereda sig genom att planera utifrån frågorna, när, var och hur länge?  När är det 
lämpligt att hålla talet? Vilken tid har man till sitt förfogande? Hur ser platsen ut där man ska 
hålla sitt framförande? Dessa faktorer kan påverka framförandet och talaren behöver fundera 
hur han eller hon ska anpassa sitt tal till detta (Hellspong, 2004).  
 
Inventio är nästa steg i förberedelserna och menas i korthet ”att hitta uppslag”. Detta är 
emellertid inte något som görs i all hast utan det handlar både om att producera ett innehåll 
men också att strukturera det. Talaren samlar information och fakta och gör sig bekant med 
det ämne som han eller hon ska framföra. För att finna material till ett tal hade man inom 
retoriken något som kallas topiklära, d.v.s. ett system av frågor. I alla sammanhang kan 
talaren fråga sig om han kan belysa ämnet genom definition, generalisering, specificering och 
jämförelse. Topikläran hade också ett system för hur något kan utvecklas logiskt. Här ska 
kategorierna orsak, verkan, tid, rum, kvantitet, grad, möjligheter, hinder etc finnas med. Om 
en handling ska beskrivas kan man använda vissa topiker så att inget glöms bort. I klassisk 
retorik är de knutna till sju frågor: Vem? Vad? Hur? Med vad? Var? När? Varför? (Ibid.) 
 
Dispositio innebär att man ordnar innehållet och arbetar mot att disponera talet till en 
sammanhängande helhet genom att bestämma vilka delar talet ska bestå av och hur dessa ska 
följa och knyta an till varandra. De olika principer som finns att tillgå hjälper till att få talet 
tydligt för lyssnarna men är också en hjälp för talaren att minnas. Därpå ska komposition 
infogas i de tre klassiska delarna: Inledning (initium), upptakt (medium) och slutparti (finis). 
Inom varje del har retoriken ytterligare bestämda regler vad som bör ingå. För varje parti i 
talets komposition finns olika principer som kan användas. Dessa hjälper till att föra 
innehållet från en punkt till en annan. Punkterna kan ordnas i tiden och rummet, exempelvis i 
kronologisk ordning och utifrån en placering i rummet. Innehållet kan hänga samman så att 
det ena ger upphov till det andra, som orsak och verkan (kausalt) eller som steg i en 
slutledning (förutsättning och slutsats). De kan också vara ordnade så att olika sidor är delar 
av något större där de står i något slags förhållande till varandra, ett jämförande. De kan också 
ordnas tematiskt så att punkterna visar olika aspekter av ett ämne (Ibid.). 
 

3.3.2 Förberedelser av talakten  Elocutio och Memoria 

Elocutio betyder ”att utsäga, att formulera” och har den retoriska funktionen att anpassa 
framställningen till det som ska sägas i ett visst sammanhang. Sammanhanget styr således av 
hur ett tal utformas språkligt eftersom en viss stil måste passa in. När innehållet i 
dispositionen är klar ska talaren bestämma sig för ord och uttryck för att tala på ett särskilt 
sätt. Detta val av stil får konsekvenser för hela talet och för alla sidor av språket, inte bara 
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valda ord och uttryck utan också hur meningar byggs upp och binds ihop. Det senare kan ske 
antingen utifrån ett skrivet manus eller mer spontant där tankarna inte följer en fast plan. Stil 
handlar också om hur personlig talaren är och om talaren vänder sig till sin publik genom att 
exempelvis använda sig av frågor. Tre retoriska grepp kan användas för att språkligt förstärka 
det som sägs: upprepning, variation och stegring. Till grund för dessa grepp finns olika 
former, s.k. stilfigurer. Uttryck och meningar som liknar varandra och som följs åt i talet är en 
form av upprepning. Rim eller ljudstavelser som liknar varandra i början av ord eller i slutet 
av ord är också en form av upprepning (anaforer, alliterationer). Till variationer finns 
exempelvis allusioner som anspelar på något känt, metaforer som ersätter något med en bild, 
inversioner som kastar om ordningsföljden i meningen så att något betonas. Exempel på 
stegringar är s.k. klimax som är en serie av led med ökad styrka, överdrifter, antiteser som 
ställer begrepp mot varandra. Utöver denna språkliga utformning har själva handlingen som 
talaren använder sig av för att uppnå de retoriska målen med talet en viktig funktion. Med 
handling menas hur talaren vänder sig till publiken, hur han eller hon förklarar, frågar, 
illustrerar o.s.v. (Hellspong, 2004). 
 

Memoria, att minnas, innebär att man ska lära sig talet, antingen utantill eller så att man kan 
framföra det med hjälp av yttre stöd såsom stödord eller anteckningar. Memoria kan knyta an 
till var och en av de föregående retoriska faserna så att målet för inlärningen varierar. 
Inlärningen kan stanna vid inventio vilket innebär att talaren repeterar innehållet som tas upp 
men inte hur det ska presenteras, det avgörs i själva framförandet. Ett annat mål med 
inlärningen kan innebära att talet lärs in ord för ord (Ibid.). 
 

 

3.3.3 Framförandet  Actio 

Själva agerandet, actio, är en fas som rör sig om det yttre uppträdande, dvs. hur man kan 
använda kroppsspråket och rösten för att göra ett bra framträdande samt uppnå de fyra 
retoriska målen. De retoriska målen är att få publiken att lyssna, förstå, samtycka och reagera. 
Talaren försöker på effektivast möjliga sätt att hålla talet inför sin publik med genomtänkt 
användning av gester och mimik. Typer av gester har i den retoriska skolningen utvecklats i 
ett system. Olika gester förmedlar olika saker vilket kan användas medvetet. Röstens styrka 
och tydlighet är viktiga i retoriken men lika stor betoning läggs på känslan i röstens ton då den 
förmedlar vilken hållning talaren vill ha till sin publik. Olika budskap förmedlas om tonen 
exempelvis är sträng eller bedjande (Hellspong, 2004). Inom den filosofiska retoriken var 
intresset för lyssnarrollen stort. I sin bok ”Retorik” påpekar Aristoteles att en talare måste 
vara lyhörd för publikens känslor och rätta sitt tal efter dem. Skillnaden mellan olika 
lyssnarroller uppmärksammades under antiken med tanke på lyssnarnas handlingsmöjligheter. 
Antingen skulle åhörarna ta ställning till något som i ett rättstal eller inte ta ställning alls som i 
ett festtal (Ibid.).  
 
Hjälpmedel är något som man i modern tid använder alltmer för att hjälpa publiken att förstå, 
uppfatta och minnas det som sägs. De har också funktionen att ge eftertryck och illustrera 
något (Ibid.). 
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3.3.4 Reflektion  Emendatio  

Det sista momentet i partesmodellen handlar om att talaren i efterhand funderar kring vad som 
gick bra respektive mindre bra under framförandet. Därefter gör han/hon eventuella 
omarbetningar och finjusteringar av talet. Det handlar alltså om att reflektera över och 
revidera sitt framförande och Hellspong & Kindeberg (2003) kallar detta moment för 
ändringens och förbättrandets stadium. I en skolsituation, när talet hålls i ett klassrum inför 
lärare och kamrater, menar författarna att emendatio bäst sker i samråd med övriga deltagare, 
”som en gemensam utvärdering” (Hellspong & Kindeberg, 2003:46).  Talaren får på så sätt 
hjälp med att utveckla sitt tal genom lyssnarnas respons och den gemensamma reflektionen är 
utvecklande och lärande för alla inblandade (Hellspong & Kindeberg, 2003).  
 
 

3.4 Partesmodellen i förhållande till det sociokulturella perspektivet 
Partesmodellens förberedande moment inventio, dispositio och elecutio, går ut på att tankar 
ska uttryckas både i skriven men också i talad form. Det handlar om att förstå och 
sammanställa fakta samt att värdera vad man vill säga, vad man tycker är viktigt. Det innebär 
också att kunna ta ut stödord och organisera innehållet i en följd så att det man vill säga blir 
tydligt. Sambandet mellan tanke och ord är en viktig grund att ha förståelse för när det gäller 
denna process. Man både lär sig och kommer ihåg ett textinnehåll bättre om man formulerar 
det med egna ord istället för att skriva av det helt eller delvis (Renberg, 2006). Vygotskijs 
distinktion mellan ordets lexikaliska betydelse och den egna innebörd förklarar också varför 
det är viktigt att formulera med egna ord. Med det reproduktiva skrivandet stannar förståelsen 
på ett ytligt plan eftersom vi då nöjer oss med den lexikala betydelsen. När vi formulerar med 
egna ord använder vi ord som har en innebörd för oss. Om vi använder begrepp som vi är 
osäkra på måste vi tänka efter vilken innebörd ordet verkligen har för att vi ska kunna sätta 
det i ett sammanhang som vi själva kan begripa (Ibid.).  
 
I de skriftliga förberedelserna i partesmodellen kan man också se en process med att 
formulera sina tankar grammatiskt korrekt och tydligt. Vygotskij menar nämligen att det finns 
en stor skillnad i uppbyggnaden mellan tankens, talets samt skriftens språk.  Det kan också 
vara svårt att omvandla tankar till skriven form eftersom vi enligt Vygotskij tänker utifrån ett 
helhetsperspektiv men skriften kräver att man börjar med detaljerna (Vygotskij, 1999).  
 
Partesmodellen i sin helhet kan ses som en stödstruktur för såväl läraren som eleven. Denna 
kan liknas vid ”scaffolding” och fungera som en arbetsmodell där man går igenom moment 
för moment med vägledning under hela processen såsom Vygotskij förespråkar. Han 
poängterar även vikten av återkoppling efter olika moment (Dysthe, 1996).  
 
Eftersom Vygotskij framhåller att det sociala samspelet är viktigt för elevens utveckling så 
kan man se betydelsen av kamratrespons och återkoppling från läraren. Inte bara för 
bearbetning av texten och talet utan också för ett lärande i ett socialt sammanhang.  Hellspong 
& Kindeberg (2003) har beskrivit en utveckling av den klassiska modellen till att omfatta 
reflektion och återkoppling, i fasen emendatio. I denna rekommenderas återkoppling på talets 
actio likväl som den språkliga förberedelsen (Ibid.). 
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4. Metod 
Vi kommer i följande kapitel redogöra för vilken metod vi har använt oss av, nämligen 
intervjuer. Vidare hur urvalet av respondenter har gått till och de etiska överväganden som vi 
har gjort i samband med intervjuerna. En beskrivning ges också av hur vi har genomfört 
studien och hur materialet har analyserats.  

 

4.1 Val av metod 
Med en kvalitativ intervjuundersökning avser vi att få svar på våra frågeställningar som är 
följande.  
• Hur undervisar några pedagoger för att elevers förmåga att redovisa muntligt ska 

utvecklas? 
• Vilka strategier ger pedagogerna eleverna för att de ska utveckla sin förmåga att tala inför 

grupp och hur förhåller sig dessa strategier till partesmodellen?  
 
Vi ville förstå det valda undersökningsområdet ur lärarens perspektiv, det vill säga hur 
pedagogerna arbetar med muntlig redovisning. Detta är anledningen till att man använder sig 
av en kvalitativ metod enligt Kvale och Brinkmann (2009). Författarna beskriver ytterligare 
olika aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun som vi eftersträvar, bland annat att vi 
som intervjuare ”registrerar och tolkar meningen i det som sägs och hur det sägs” (Kvale & 
Brinkmann, 2009:43). Intervjun har inte som mål att mäta något utan att beskriva och att i 
dessa beskrivningar föra fram specifika exempel (Ibid.).  
 
En strävan är att hålla så öppna frågor som möjligt. Öppna frågor i en intervju är en fördel då 
man ska analysera sitt material menar Alan Bryman (2002:158). Det ger möjlighet att hitta 
teman i svaren. En nackdel är om frågan är alltför öppen vilket gör att det kan bli svårt att 
hitta gemensamma koder om man ska jämföra svaren från flera intervjuer (Ibid.). Därför 
genomför vi semi - strukturerade intervjuer med en lista över frågeställningar som har en viss 
ordning, en s.k. intervjuguide såsom Alan Bryman beskriver denna (2002:301). 
Intervjuguiden är utformad på så sätt att frågorna går från att vara mer övergripande till att bli 
mer specifika. För att eventuellt få fram ”de objektiva motsägelserna i den värld som 
intervjupersonen lever i” (Kvale & Brinkmann, 2009:47) valde vi att ställa frågor med olika 
ingångsvinklar. Vissa följdfrågor tas med så att vi med säkerhet kan ringa in vårt område. 
Intervjufrågorna finns med som bilaga i detta arbete (bilaga 1).  

 

4.2 Kriterier för en kvalitativ studie 
Författarna Kvale & Brinkmann (2009) menar att en intervjustudie bör vara så tillförlitlig att 
denna ska kunna göras om av andra forskare utan att respondenterna ger märkbart förändrade 
svar. Det är en studies pålitlighet säger Bryman (2002) som menar, bland annat, att en 
kvalitativ forskningsstudie ska ha utförts och bedömas enligt vissa kriterier. De kriterier som 
finns uppställda just för en kvalitativ studie i Brymans bok Samhällsvetenskapliga 
metoder(2002) är följande: ”Forskaren ger en fullständig redogörelse av alla faser av 
processen” och därmed försäkras att studien är pålitlig” (Bryman, 2002:259). En annan sida 
av tillförlitlighet kan beskrivas med följande citat: ”Om det kan finnas många olika 
beskrivningar av en social verklighet är det när allt kommer omkring trovärdigheten i den 
beskrivning som en forskare kommer fram till som avgör hur pass acceptabel den är i andra 
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personers ögon” (Bryman, 2002: 258). ”En fyllig redogörelse av detaljer som ingår i en 
kultur” gör att studien har kriteriet av överförbarhet”(Bryman, 2002: 260) 
En möjlighet att styrka och konfirmera är att ”forskaren inte medvetet låtit personliga 
värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka utförandet av och slutsatserna från en 
undersökning” (Bryman, 2002:258-259).  
 

4.3 Urval och kodning av respondenter 
De lärare som intervjuades undervisar i svenska i år fyra till nio i grundskolan. Det första 
urvalet var att lärarna skulle undervisa i svenska. För att få en bredd på hur lärare undervisar i 
olika årskurser i grundskolan valde vi att titta på två olika stadier. Vi kontaktade tre olika 
skolor som vi kände till och på dessa skolor valdes fyra pedagoger ut efter förfrågan att delta. 
Ytterligare en lärare valdes på rekommendation av en annan lärare. Antalet intervjuer 
begränsades till fem eftersom vi snart insåg att det var svårt att få tag på respondenter som 
hade tid för intervjuer. Detta med tanke på lärarnas arbetstyngd med betygssättning och 
skolornas lovdagar under den period som undersökningen pågick. För att underlätta för 
läsaren att urskilja de olika intervjupersonerna i resultatet, har vi valt att koda personerna med 
alfabetiska namn där A-namnen är lärare inom mellanstadiet och B- namnen är de lärare på 
högstadiet som är med i vår undersökning. En anledning till att vi har valt att avkoda 
mellanstadielärarna och högstadielärarna för sig är att vi tycker att det är intressant med tanke 
på deras olika förutsättningar i undervisningen.  

 

4.4 Etiska överväganden  
Bryman beskriver fyra olika principer som man ska ta hänsyn till när man genomför en 
intervju, nämligen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Bryman, 2002). Samtliga deltagare i våra intervjuer har därmed informerats 
om syftet med arbetet och att deras deltagande är frivilligt, vilket innebär att de också kan 
avbryta sin medverkan när som helst.  De har också blivit informerade om att de kommer att 
bli avkodade till både namn, ålder och arbetsplats vilket är ett anonymitetskrav. I resultatet får 
de istället olika kodnamn.  
 

4.5 Insamling av data och genomförande av intervjun 
Med olika sökord gjordes en litteratursökning för att hitta forskningsartiklar och avhandlingar 
i universitetsbibliotekets databas samt för att finna pedagogisk litteratur som kunde vara 
betydelsefull för denna studie. De sökord som användes var: Retorik, talspråk och 
kommunikation, muntlig framställning men också andra varianter på sökord för att ringa in 
området såsom tal i skolan, muntlig redovisning. 
 
Då vi är ovana som intervjuare ville vi också prova frågornas validitet därför genomförde vi 
en pilotstudie med en lärare inom grundskolan som vi känner personligen. 
 
Samtliga intervjuer ägde rum på de skolor där respondenten arbetade, antingen i ett klassrum, 
ett grupprum eller i ett personalrum. Vid dessa deltog vi båda två för att den ena skulle kunna 
ägna sig åt att föra anteckningar och ställa kompletterande frågor medan den andre utförde 
intervjun. Därutöver bandades intervjuerna för att användas som analysmaterial. 
Anteckningarna gjordes av säkerhetsskäl utifall att det bandade materialet inte skulle fungera, 
exempelvis om det skulle försvinna, spolas över eller komma bort. 
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4.6 Bearbetning av data 
Några av de redskap som Bryman redogör för och som ingår i ”grounded theory” är bland 
annat att välja ut teoretiska resonemang (Bryman, 2002:291,375). Bland annat fann vi att 
Vygotskijs tankar om begreppsbildning samt om pedagogiska förhållningssätt kunde kopplas 
till litteratur om retorik. Intervjumaterialet analyserades utifrån retorikens partesmodell som 
ytterligare en teoretisk tankegång. I analysen av data är koderna (sammanställningen och 
organiseringen av data) i denna studie redan på förhand bestämda, en ”selektiv kodning” 
(Bryman, 2002:377). Det är inte det gängse sättet att koda sitt material om man ser till vad 
Bryman skriver om hur grounded theory egentligen används (där data ständigt omvärderas 
och förändras). En anledning är att urskilja de retoriska momenten som ingår i partesmodellen 
utifrån intervjumaterialet och se om vi kan tolka materialet utifrån modellens delar. Det är i 
sig en process som innebär att data kommer att omvärderas och förändras. Eftersom analysen 
är ett försök är det inte heller säkert att det lyckas.  
 
Tillvägagångssättet vid bearbetningen av data gjordes på följande vis. Det bandade materialet 
lyssnades av flera gånger och all data skrevs ner, varje intervju för sig. Därefter 
sammanställdes allas svar utefter frågeområden. När vi så hade lärarnas svar utifrån de olika 
frågeområdena var det enklare att börja se gemensamma drag och kategorier. Här skedde en 
första analys av materialet. Därpå sammanfattades denna indelning i grupper med tanke på 
våra frågor där partesmodellens delar delvis är de teman som presenteras. Indelningen utifrån 
frågorna blev sålunda: Lärarnas uppfattning om definition och betydelsen av muntlig 
redovisning. Vilka möjligheter och hinder som lärarna redogör för i undervisningen med 
muntlig redovisning. Vilka strategier lärarna ger eleverna i undervisningen av muntlig 
redovisning. Därutöver analyserades svaren utifrån de delar som ingår i partesmodellen. 
Därpå omarbetades denna sammanställning med en tolkning av vissa teman som trädde fram 
och som gav svar på hur pedagogerna undervisar (förutom de givna teman i partesmodellen 
som svarar på vilka strategier de använde). Dessa teman är variation, integrering, progression 
och anpassning. Materialet har analyserats till innehåll, vad som uttryckligen sägs med ord 
och inte utifrån hur man kan tolka icke-verbala uttryck.  

 

4.7 Metoddiskussion 
Ett aktuellt forskningsunderlag hade gjort arbetet mer intressant då det hade gjort det möjligt 
att jämföra vårt resultat med vad man har kommit fram till i andra studier. Underlaget inom 
svensk forskning i området muntlig redovisning i skolan var litet och av äldre datum. Bland 
annat läste vi en studie gjord av Birgitta Folkessons från 1995 samt en studie av Haraldsson 
gjord under 80-talet. Det faktum att vi inte kan koppla deras slutsatser till nyare forskning 
inom området gjorde att vi valde att inte ta med dessa.  
 
När vi hade genomfört den första pilotintervjun förändrade vi våra frågeställningar något. Vi 
upptäckte bland annat att vi hade frågor som liknande varandra. Dessa frågor fick ligga kvar i 
vår guide men vi blev medvetna om att de fungerade enbart som följdfrågor.  Vi insåg också 
att vissa områden behövde en mer tydlig inledning för respondenten. Det visade sig att den 
intervjuade hade fått ett annat perspektiv i tankarna, nämligen muntligt förhör och svarade till 
en början således på våra frågor utifrån sina tankar om detta. Vi beslutade att vi också skulle 
vara mer öppna för att ställa egna följdfrågor som skulle kunna ringa in det vi vill ha reda på 
istället för att ofritt följa vår guide av frågor. Bryman menar att man inte behöver hålla sig till 
ordningen i en intervjuguide (2002).  
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Den redogörelse som vi har gjort anser vi ger pålitlighet. Bryman använder också ordet 
tillförlitlighet och menar bland annat att en forskningsstudie har utförts enligt de regler som 
finns men av alla dessa faktorer kan vi inte leva upp till alla. Bland annat har vi inte gjort en 
s.k. respondentvalidering som Bryman tar upp (2002) som att ”forskaren förmedlar sina 
resultat till de människor som varit föremål för eller på annat sätt ingått i undersökningen” 
(Bryman, 2002:259).  
 
Vi har varit objektiva i vårt genomförande av intervjuerna och har lyckats att inte ställa 
ledande frågor där respondenten kan ha uppfattat att vi har subjektiva värderingar som de ska 
ge svar på. Denna objektivitet har också lämnat oss i en upplevelse av att inte ha fångat in alla 
delar tillräckligt djupt. De flesta frågorna hade i huvudsak beskrivande karaktär och dessa 
kunde ha utvecklats till frågor som söker svar på varför i större utsträckning än vad som var 
fallet. Svarsmaterialet var ändå stort och exempelvis berörde respondenterna samtliga 
delmoment i partesmodellen. Om vi hade haft fler direkta frågor så skulle eventuellt svaren ha 
varit mer täckande för vissa av momenten. Det är således en konst att använda god 
intervjuteknik och trots att vi utförde en provintervju ser vi att ytterligare en provintervju hade 
varit viktigt för att öva på tekniken. Däremot hade en ökning av antalet frågor också inneburit 
att intervjuerna blivit alltför omfattande vilket då kunde ha gjort det svårt att motivera till 
medverkan. Vi var också fast beslutna om att vi inte skulle ha frågor som kunde förknippas 
med partesmodellens delar eftersom vi tror att lärarna då hade försökt att svara upp mot vissa 
förväntningar. När vi har analyserat vårt material har detta gjorts med en systematik. Denna 
systematik har inneburit att det först gjordes en sammanställning av vad respondenterna har 
sagt utifrån frågeställningar och därefter en analys av denna sammanställning för att hitta 
teman.  
 
I vår analys av intervjumaterialet var vi överens om vad som var av betydelse. Det är viktigt 
ur den sidan att analysen är tillförlitlig menar Kvale och Brinkmann (2009). Däremot har det 
funnits skilda uppfattningar om hur olika utsagor kan tolkas. I de fall som intervjupersonen 
har skilda tolkningar bör inte utsagan vara med som ett resultat skriver Kvale och Brinkmann 
(2009) vidare vilket vi har tagit hänsyn till. I ett fall enades vi emellertid om tolkningen 
istället för att ta bort utsagan som ett resultat. I det fallet hade vi olika åsikter i fråga om 
innebörden av ordet ”man” som var av betydelse för resultatet, om ändå inte stor. Menade 
respondenten ”man” som sig själv eller ”man” som kollegor i allmänhet. Här enades vi att 
respondenten menade ”man” som kollegor.  
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras respondenterna kortfattat med kodnamn för att det ska bli tydligt för 
läsaren att urskilja vem som säger vad och för att lättare se hur vi har analyserat deras 
respektive utsagor. Resultat skrivs med normal teckenstil medan analysen sammanfattas i 
kursiv stil också för att underlätta läsningen.  
 
Resultatet och analysen som svarar på frågan hur pedagogerna undervisar i muntlig 
redovisning så att elever utvecklas, har fått olika teman som presenteras som rubriker: 
variation till innehåll och form, integrering, progression av innehåll, tid och stöd, anpassning 
till grupp och individ. Därpå följer det resultat och den analys som svarar på den andra 
frågeställningen i detta arbete, nämligen hur lärarnas strategier kan kopplas till 
partesmodellens skilda delar.   

 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 
Anna är klasslärare i en årskurs 5 men undervisar även i SO i en årskurs 6. Förutom svenska 
och SO så undervisar hon även i bild, engelska och de naturorienterade ämnena. 
 
Agneta arbetar på mellanstadiet i en klass med blandade årskurser. Utöver ämnet svenska 
undervisar hon i NO och SO ämnena, matematik, bild och engelska.  
 
Beata arbetar främst på högstadiet i årskurs 7, 8 och 9, men även i årskurs 6. Hon undervisar i 
svenska, tyska och engelska.  
 
Bodil arbetar i årskurs 7, 8 och 9 med ämnena svenska, engelska och SO.  
 
Björn undervisar i svenska och SO i årskurs 7, 8, 9 på högstadiet.  

 

5.2 Variation till innehåll och form 
I intervjuerna definieras muntlig redovisning främst som en situation i klassrummet då eleven 
ensam eller i grupp ”pratar”, ”berättar om”, ”redovisar” eller ”framför” ett arbete inför 
gruppen.  
Varken Anna eller Björn säger uttryckligen att det är ett arbete som är förberett som 
redovisas, utan det som görs är att man ”framför något” och att man ”pratar” om något. Anna 
arbetar i årskurs fem med ”prat” som innebär att eleven står i en talarstol och pratar i en minut 
om ett ämne som de antingen har fått av Anna eller som de själva har valt. Agneta säger att 
det är tillfällen då eleven berättar för resten av gruppen om ett arbete de har gjort. På alla 
stadier redovisas undersökande uppgifter eller faktatexter. 
 
Lärarna menar vidare att muntlig redovisning även kan handla om andra varianter av muntliga 
framföranden. Både på mellanstadiet och högstadiet används det muntliga vid 
bokredovisningar och boksamtal och Agneta ger exempel på läxförhör i små grupper som ett 
sätt att redovisa. Tre lärare berättar att de använder drama och improvisationsövningar och 
Agneta använder varje vecka metodiska övningar i social och emotionell träning. Eleverna får 
också beskriva bilder eller berätta om sin helg eller något annat personligt.  
 

    15 



Vidare menar flera av lärarna att det är viktigt att eleverna får träna på olika 
redovisningsformer då de menar att de får möjlighet att se en annan sida av elevens förmåga. 
Beata säger exempelvis: ”Det är viktigt att man kan redovisa någonting på olika sätt för att 
alla ska få en chans att visa vad de kan.” Hon påpekar att om ”läraren kör fast i samma 
mönster och inte variera sin undervisning är det ett hinder i elevens utveckling”. Anna säger 
att barn lär sig på olika sätt och att de därför behöver få variation. Björn säger att ”det varierar 
väldigt mycket” hur man väljer att arbeta med detta. Man kan exempelvis redovisa ”när man 
sitter i grupp, sitter bland publiken, sitter i en cirkel eller när man är ensam och framför 
något”. 
 
Lärarna definierar begreppet muntlig redovisning på lite olika sätt. Det kan exempelvis vara 
”prat” eller ”redovisa”. Varken Anna eller Björn säger uttryckligen att det är ett arbete som 
är förberett. Det kan tolkas som att muntlig redovisning också definieras av lärarna som ett 
framförande utan en skriftlig förberedelse. Författarna Hellspong (2004), Strömqvist (2008) 
och Renberg (2004) uttrycker inte heller att tal alltid måste vara förberedda med ett skriftligt 
underlag så det kan tolkas som att muntlig redovisning också kan ske spontant.  
 
Det finns en variation i hur man arbetar med muntlig redovisning och innehållet av 
densamma mellan lärarna. Vi uppfattar det som att högstadielärarna använder det muntliga 
framförandet i undervisningen mer sällan. Författarna trycker mest på att eleverna i skolan 
ska få öva ofta och att denna övning ska vara metodisk. Övning i olika talsituationer 
premieras av exempelvis Strömquist (1998), liksom av kursplanen i svenska (2000). Eleven 
ges möjlighet att tala i olika sammanhang och de gör detta så väl i grupp som ensamma. 
Lärarna ser dessa olika situationer som betydelsefulla eftersom det är genom att träna på 
olika redovisningsformer som gör att eleverna blir sedda, får visa sin förmåga och träna på 
sitt självförtroende. Flera av lärarna tar hänsyn till att barn lär på olika sätt och ger därför 
uttryck för att det finns en stor variation på både inlärningssätt, innehåll och 
undervisningsform när eleverna redovisar muntligt.  
 
Strömquist (1998) skriver att det är viktigt att man arbetar med muntlig framställning på 
olika sätt för att etablera en vana och få kunskap om de olika kraven som ställs i de olika 
situationerna. Hon talar både om att öva sig på det spontana framträdandet, alltså att få lära 
sig att improvisera och lekar sig fram till talet, men också om att öva sig på att hålla mer 
offentliga och välformulerade tal.  
 

5.3 Integrering med andra ämnen 
Anna och Agneta som båda arbetar som klasslärare på mellanstadiet, anser att de har 
möjlighet att själva styra över det utrymme som ges till muntlig redovisning i sin 
undervisning. En anledning till att de kan det är att de arbetar med samma grupp hela tiden i 
olika ämnen. De har på så vis möjlighet att arbeta med området tala integrerat med andra 
ämnen. Beata som arbetar på högstadiet har erfarenheter av att arbeta tematiskt. Hon säger att 
det ger en möjlighet när flera lärare är inblandade i de muntliga framställningarna som 
eleverna gör. På den nuvarande skolan där hon arbetar sker inte något ämnesövergripande 
arbete. Däremot samarbetar svensklärarna i arbetslaget men Beata ser en svårighet att 
samarbeta med det muntliga i ämneslaget eftersom man inte har muntliga underlag att 
diskutera i jämförelse med det skriftliga. Hon säger också att det skulle vara alltför 
tidskrävande att besöka varandra i klassrummet för att exempelvis göra en gemensam 
bedömning. Det kan vara en anledning, menar hon, till att man på hennes skola fokusera mer 
på det skriftliga än på det muntliga.  
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Det framgår att mellanstadiets lärare ser mindre hinder och fler möjligheter än vad 
högstadielärarna gör. En integrering med andra ämnen är något som Anna och Agneta ser 
som möjligheter att arbeta med muntliga redovisningar. Detta är något som Beata 
eftersträvar. Man kan dra slutsatsen att skolornas olika sätt att organisera sig i arbetslag, 
ämneslag eller med en klasslärarfunktion som innebär undervisning i flera ämnen spelar roll. 
Att arbeta ämnesövergripande kan vara ett sätt för eleverna att få fler möjligheter till övning 
såsom både Strömquist (1998) och Renberg(2004) framhäver som viktigt. Här kommer också 
tidsaspekten in, med andra ord, hur muntlig redovisning prioriteras i undervisningen som har 
att göra med hur ofta eleverna får metodiska övningstillfällen.  

Hur mycket tid man lägger på att arbetar med muntlig redovisning varierar. Anna och Agneta 
menar att det sker flera gånger i veckan medan det på högstadiet kan dröja lite längre mellan 
gångerna. Beata framhåller att lärare lägger muntliga arbeten i slutet på terminen då de inte 
vill ha in några skriftliga arbeten och Bodil uttrycker att hon låter eleverna arbeta med den 
formella muntliga redovisningen högst en gång per läsår. 
 

5.4 Progression av innehåll, tid och stöd 
Anna som ger eleverna i uppgift att hålla ett tal kring ett ämne varje vecka utökar tiden från 
en minut under en termin till tre minuter och Agneta säger att hon som klasslärare kan lyfta 
eleverna genom att ”börja smått”. Björn låter sina elever i sjuan redovisa en bok för att 
senare i nian utöka redovisningen genom att låta eleverna hålla en presentation av en 
författare då en hel lektion tas i anspråk. Bodil låter eleven arbeta med mer enkla 
framföranden till att början med, exempelvis att skriva något utifrån eget intresse som inte tar 
för lång tid att förbereda, innan de får sätta ihop faktatexter. Hennes elever får dessutom 
börja göra framträdanden inför mindre grupper eller stå vid sin plats innan de hänvisas till att 
stå framför tavlan och redogöra för något inför hela klassen. 
 
Bodil nämner vidare att hon använder en metod som ger struktur både för eleverna och för 
läraren och denna benämner hon som ”scaffolding”. ”Eleverna arbetar med modelltexter 
tillsammans och jag ger exempel steg för steg genom att ha genomgångar av de olika delarna 
med alla samtidigt.” Hon berättar vidare att hon i detta arbete ger respons till eleverna under 
hela processen.   
 
De flesta lärare arbetar med att successivt öka svårighetsgraden eller kraven på de muntliga 
uppgifterna. Strömquist (2008) skriver om hur viktigt det är att pedagogerna har en teoretisk 
grund och en genomtänkt arbetsgång att bygga sin undervisning på. Hon menar att olika 
moment bör tas med i muntlig träning. När det handlar om redovisningar av olika slag så 
menar Strömqvist att pedagogen bör utforma en progressiv utveckling i undervisningen där 
eleverna får möjlighet att först redovisa i en mindre grupp för att sedan framföra något i 
större grupper.  
 
En lärare arbetar metodiskt med modelltexter som en stödstruktur. Hon talar även om 
begreppet scaffolding som har sin grund i Vygotskijs tankar om vikten av stöttning från den 
vuxne till barnet (Dysthe, 1996) och som beskrivs som att pedagogen ger eleven tillräckligt 
med vägledning och stöd för att denne ska kunna utvecklas på egen hand.  
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5.5 Anpassning till individen och gruppen 
Valet av arbetssätt beror på olika klasser, med andra ord vad olika grupper tycker om. Detta 
uttrycks av flera lärare. Björn säger att gruppens sammansättning kan spela roll för hur väl 
muntlig redovisning kan genomföras.  
 
En svårighet som uttrycks av samtliga lärare är att en del elever inte vill redovisa muntligt. De 
skäl som anges är att de ”inte vågar”, ”inte klara av att stå framför klassen”, ”är rädda för 
andras kommentarer” eller ”att de ska komma av sig”. Anna uttrycker medvetenhet om att 
elever inte vågar eller vill men hon ”ser det inte som ett val. Tala ingår i all undervisning 
precis som allt annat”. Agneta säger, ”som klasslärare har man möjlighet att lyfta de elever 
som inte alltid vågar”. Beata säger att redovisningen måste anpassas till eleven då det inte är 
”alla elever som klarar av att stå framför en hel klass och tala”.  
 
Björn försöker uppmuntra alla elever att redovisa inför klassen men ”vissa barn vill inte och 
då tvingar jag dem inte. De kan redovisa inför bara mig istället. De som vågar visa mig och 
sedan klassen upplever det som en stor framgång och det betyder mycket för dem. Målet är att 
alla ska våga”. ”Stämningen i klassen spelar in hur ofta man arbetar på detta sätt”, säger 
Björn. Eleven får möjlighet att framföra något muntligt istället för mig”, påpekar Björn och 
menar att muntlig redovisning används för elever som inte klarar läs- och skrivuppgifter. 
Vidare säger han: ”Muntlig redovisning har många gånger ersatt den skriftliga för då kan man 
slå två flugor i en smäll”. Han uttrycker att det är bra för eleven men också för att det är ett 
mer bekvämt sätt att arbeta på då han slipper mycket rättningsarbete.  
 
Bodil tar hänsyn till elevers nervositet genom att de får börja och därmed ”få det gjort”. Hon 
säger att valet av arbetssätt beror på olika grupper och vad de tycker om men att det också kan 
vara svårt att motivera vissa elever som inte ser nyttan av att utveckla denna förmåga. ”Det 
kan vara svårt att motivera elever och svårt att förklarar att de behöver utveckla detta. En del 
elever tycker det är jobbigt med muntliga framställningar och vill helst inte. De är rädda för 
andras kommentarer och att de ska komma av sig. Det kan bero på att i årskurs sju har man 
börjat en ny grupp”. Hon ser till att eleverna får börja med ett framträdande inför en mindre 
grupp sedan får de stå vid sin plats och tala och slutligen får de redovisa något för klassen 
framför tavlan. ”De finns inga som vägrar det då”. 
 
Man kan se att lärarna försöker tillgodose elevernas olika förmågor och viljor. Elever som 
har läs och skriv svårigheter får redovisa muntligt istället för skriftligt. Individer behöver 
mer eller mindre stöd och med tanke på vad alla respondenterna säger försöker de alla 
anpassa undervisningen. Man kan tolka Anna, Björn och Bodils utsagor att det är viktigt att 
inte låta elever avstå helt då de ser att nervositeten går över med övning. Det är inte enbart 
individens förmåga som är avgörande för hur undervisningen ser ut utan gruppen som helhet 
har också betydelse för hur muntliga redovisningar genomförs och om de genomförs (hur 
ofta). Valet av arbetssätt beror alltså på olika klasser.  
 
Precis som Backlund (2000) och Strömquist (1998) nämner är svårigheten att våga och 
vänja sig vid att tala vanligt. De förutsättningar kring trygghet som Strömquist (1998) har 
skrivit om märks här i lärarnas svar eftersom de tar hänsyn såväl till individen som till 
gruppen.   
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5.6 Strategier i förhållande till intellectio, inventio, dispositio och elocutio 
Bodil anser att det är viktigt att eleverna funderar på sin målgrupp, det vill säga vilka 
mottagarna är. Hon vill att eleverna ska fundera kring syftet med sin förberedande text och 
samtalar om detta med klassen. Om de exempelvis vill använda den till att informera, påverka 
eller övertyga. I samband med detta ger hon tips på hur man kan skriva inledningen där hon 
menar att syftet ska framgå. Hon vill att eleverna funderar över vad som intresserar dem som 
lyssnar. 
 
Bodil är den enda av respondenterna som berörde moment intellectio i arbetet med muntlig 
redovisning eftersom hon tydligt talar om att eleverna måste vara medvetna om syfte, 
mottagare och genre. 
 
Gemensamt för de intervjuade pedagogerna är att de låter eleverna skriftligt planera innehållet 
i sitt framförande i de fall som de arbetar med en faktatext. I planeringen ingår att samla 
information och skriva ner det. Det framgår inte om detta tillämpas under samtliga arbeten 
med muntlig redovisning. När det gäller innehållet så tränar man hela tiden på ingångsvinklar 
i Beatas undervisning. Man samtalar alltså om vad som är viktigt att ta med i arbetet och olika 
synsätt på det man hört, läst eller varit med om. Beata kommenterar och hjälper eleverna i 
denna process och ger dem tips på hur man samlar stoff och hur man kan jobba med olika 
källor såsom undersökningar, intervjuer, böcker och internet.  
 
Pedagogen både diskuterar vad som är viktigt att förmedla och visar hur man går tillväga för 
att hitta information. Här ser vi exempel på det förberedande momentet inventio som innebär 
att eleven samlar fakta och hitta argument till sitt tal. Det handlar också om att hitta 
perspektiv utifrån olika källor (Hellspong, 2004).   
 
Björn delger oss sitt recept på vad ett bra tal är: ”Först ska du berätta vad du ska berätta om, 
sedan berättar du om det du har berättat och sist berättar du lite om vad du har berättat om”. 
Han påpekar att det egentligen handla om samma upplägg som i en bra uppsats, nämligen 
med presentation, avhandling, avslutning. Bodil informerar sina elever om hur de ska lägga 
upp innehållet i sitt manus. Hon poängtera att de ska ha ”en intressant inledning som väcker 
intresse och en tydlig avslutning”. Även Agneta tycker att det är viktigt att innehållet är 
strukturerat med en röd tråd så att eleven inte hoppar från en sak till en annan.  
 
Den retoriska dispositionen med en upptakt, ett mittparti och ett slutparti är något som 
lärarna ser som en modell för något som är bra i ett manus inför det muntliga framförandet 
och som de strävar efter att eleverna ska behärska. Man kan utifrån respondenternas svar se 
att de på olika sätt arbetar med momentet dispositio (Hellspong, 2004).   
 
Förmågan att göra om ett innehåll med egna ord uttrycker framför allt Anna och Björn som 
något som de kräver att eleven gör, dels för att inte kopiera texter rakt av och dels för att det 
är en process som eleven ”måste träna på” säger Anna och ”förstå det som de säger”, säger 
Björn. Vikten av ett intressant innehåll är något som Agneta framhåller och menar att hon vill 
att eleverna ska träna på att hålla åhörarnas intresse vid liv, gärna genom att ”skoja till det” 
eller berätta ”en anekdot”.  
 
Processen att tillägnar sig nya ord och göra begrepp till sin egen förståelse är något som 
Vygotskij (1999) framhåller som något som är viktigt att pedagoger arbetar med i samtal med 
eleverna. Med andra ord att läraren är aktiv med att förklara ord och begrepp för eleven så 
att de införlivar dessa i sin egen förståelse. I vår intervju säger inte pedagogerna att de 

    19 



samtalar och förklarar begrepp men det är inte heller något som behöver uteslutas, eftersom 
vi inte frågar dem vidare kring det. Denna pedagogiska brygga (process) förklaras inte inom 
retorikens partesmodell. Däremot innehåller retoriken en hel del förslag på hur talaren kan 
utforma sitt tal. Det handlar om vara tydlig med sitt budskap och att väcka ett intresse men 
det handlar också om att använda sig av språkliga uttryck. Agneta säger exempelvis att det är 
viktigt att väcka lyssnarnas intresse för sina elever, genom att förslagsvis berätta en anekdot. 
 

5.7 Strategier i förhållande till memoria och actio 
Samtliga lärare uttrycker att behovet av hjälpmedel och förmågan att minnas är individuellt 
för eleverna. Björn godkänner inte att eleverna läser utantill, utan de måste vara förberedda 
och framföra innehållet utan att vara bundna av ett manus. De övriga pedagogerna har precis 
som Björn detta som mål men de uttrycker att eftersom elevernas förmåga att minnas varierar 
behöver en del elever ha hela texten framför sig. Beata säger; ”En del elever har svårt för att 
minnas och behöver därför hela meningar eller mer ord. Det är inte alla som har det här 
minnet. Trots förberedelser så är det inte alla som klarar av att minnas vad de ska säga. 
Viktigt att de känner sig trygga”. Agneta säger; ”Hur eleven planerar sina muntliga 
redovisningar är väldigt individuellt. En del vill ha pappret framför sig och bara stryka under, 
en del vill ha bara några ord på ett papper, en del vill lära sig det mesta utantill och bara ha 
pappret som stöd”.  
 
Eleverna får tid för att öva in talet både under lektionstid men också hemma. Denna övning 
kan ske individuellt, tillsammans med en klasskamrat eller i grupp. Behovet av övning visade 
sig variera mellan eleverna. ”Vissa går undan i fem minuter för att träna och vissa vill ha en 
hel lektion på sig” berättar Agneta. ”När det handlar om ett grupparbete så brukar eleverna 
träna inför varandra” säger Beata medan individuella arbeten tränas med fördel hemma. Beata 
brukar rekommendera eleverna ”att träna högt framför spegeln eller inför en kompis” Den 
viktigaste delen av arbetet anser Björn är att han stöttar de som är osäkra och att de som är 
blyga får möjlighet att göra det inför bara honom eller någon kompis. 
 
Det finns en koppling mellan hur det beskrivs att eleverna tränar in sitt framförande, till det 
som retoriken framhåller som viktigt i själva memoria, nämligen att öva in sitt tal och att man 
använder yttre hjälpmedel såsom bilder, stödord eller en hel text (Hellspong, 2004). Vissa 
elever klarar trots förberedelser inte av att minnas vad de ska säga. Därför kan man tolka det 
så att det inte är givet att hjälpmedel såsom stödord, tankekarta eller bilder ger trygghet för 
att minnas. Det kan bero på att eleven inte har formulerat ett tal-manus (elocutio) utan 
istället läser upp en skriven text. Det framkommer inte heller om eleverna arbetar med 
retorikens inre hjälpmedel som innefattar olika minnesknep (Hellspong, 2004).  
 
I intervjun framkom det att lärarna på ett eller annat sätt försöker få eleverna uppmärksamma 
på hur de agerar när de talar inför en publik. När det gäller kroppsspråket i framförandet sa 
samtliga lärare att de arbetar med detta. Det framgår inte i intervjuerna om läraren visar 
eleverna genom att själva föregå som exempel eller om det sker rent informativt; Bodil säger 
att hon ”går igenom vad man ska göra och inte göra när man talar”. Björn säger ”Jag ger 
eleverna strategier hur de ska göra, var de ska fästa blicken…”.  Vid en tidigare fråga, om 
möjligheter, så har lärarna idéer om hur undervisningen skulle kunna utvecklas för att bli mer 
åskådlig för eleven. Bodil säger att man kan visa exempel på tal. Beata menar att man skulle 
kunna spela in eleverna (filma). Beata tillägger också att drama egentligen är något hon 
föredrar att arbeta med när det gäller muntliga framställningar.  
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Det som särskilt understryks är att få eleverna att lyfta blicken från manus och våga ha 
ögonkontakt med lyssnarna. Detta nämner samtliga lärare också som en sak som elever 
behöver öva på. Hur de lär ut detta kan man inte tolka lika entydigt, det vill säga lärarna gör 
på olika sätt: Det är något som eleverna informeras om menar Björn. Det är något som 
eleverna får feedback på säger Anna och Agneta. Kroppsspråk är något som eleverna får 
möjlighet att öva och bli uppmärksammade på genom drama och gruppimprovisationer i 
Beatas och Bodils undervisning eller genom övningar i social och emotionell träning 
(Agneta).  
 
Andra saker som lärarna undervisar eleverna om är bland annat att ta pauser, vänta in 
lyssnarna, prata tydligt, lagom högt och med variation i rösten. Flera lärare uttrycker att de 
uppmuntrar eleverna att använda olika hjälpmedel och verktyg för att visa lyssnarna 
information och åskådliggöra något men det uttrycks inte som ett krav.  
 
Det är intressant att flera av lärarna också nämner att lyssnarna får direktiv hur de ska uppföra 
sig och agera. ”Publiken ska vara lugn och att de som inte redovisar tittar på den som gör det, 
eftersom fokus då hamnar på den som pratar”, säger Björn. ”Jobbar med lyssnandet också, 
tränar in det främst i fyran. Det handlar om att visa respekt för sina klasskamrater. Uppmanar 
dem att ställa frågor efter redovisningen”, säger Anna.  
 
Actio handlar om hur talaren har förberett sitt tal utifrån de fyra retoriska målen (Hellspong, 
2004). Dessa uppnår man med hjälp av språket och kroppsspråket och i vår moderna tid 
används också hjälpmedel. Flera av lärarna både på mellanstadiet och högstadiet arbetar 
med att få eleverna att framföra något intressant och åskådligt för lyssnarna. Exempelvis 
lägger Agneta betydelse vid att eleverna använder hjälpmedel och verktyg för att konkret visa 
fakta och därmed göra det mer intressant och förståeligt för lyssnarna. Bodil lägger betydelse 
vid en intressant inledning och avslutning både i den skriftliga dispositionen och i talet. Hon 
uppmuntrar dem att använda hjälpmedel såsom overhead, bilder eller musik. Även Anna, 
Beata och Björn nämner dessa verktyg men det framstår inte som krav att eleven ska använda 
sådana.  
 
Kroppsspråket har inom retoriken en stor betydelse. Det handlar om att med både 
kroppshållning, gester, ögonkontakt och rörelser understryka det man vill säga och ha 
kontakt med sin publik. Några av de vägledningar som retoriken tar fram som viktiga i detta 
avseende kommer också fram i intervjuerna. Bland annat säger retoriken att rösten ska vara 
lyssnarorienterad: Eleven måste höras bra men också tala tillräckligt fort samt ha ett varierat 
tonläge säger lärarna. Däremot framgår det inte om eleverna lär sig övriga uttryck såsom 
känsloton och gester vilket retoriken lägger betydelse vid.  
 
 

5.8 Strategier i förhållande till emendatio 
Det varierar något i hur de olika pedagogerna väljer att arbetar med återkoppling efter ett 
framförande, antingen enskilt, i gruppsamtal eller gemensamt i klassrummet. Samtliga 
pedagoger ger oftast själva eleverna återkoppling.  
 
Beata menar att ”man utvärdera sådant som man tidigare har sagt att man kommer att titta på i 
förhållande till den muntliga framställningen”. Hon framhåller dock att om man ger kritik i 
slutet av processen så kan eleven inte arbeta vidare med det eftersom arbetet då är färdigt. 
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”Om man istället kommer in med konstruktiv kritik under processen så ser man en tydligare 
utveckling och det är lättare för eleven att ta till sig denna och använda sig av den”.  
 
Bodil är osäker på om eleverna verkligen utvecklas genom återkoppling, hon har sett att det 
finns ett problem då man inte tydligt kan se om eleverna tar med sig lärdomar från en 
textuppgift till en annan eftersom det kan dröja ett tag mellan arbetena. Arbetar med den 
formella muntliga redovisningen (utifrån en skriven text) högst en gång per läsår.  
 
Agneta ger eleven tips på vad de bör tänka på till nästa gång de framför något. Hon menar att 
detta görs dels för att hjälpa eleverna att utvecklas och dels för att berätta att man har lyssnat. 
Anna säger att ”alla mår bra att höra om de gjort något bra” och hon tror ”att det stärker 
eleven”. Även Björn framhåller att man bör vara så positivt som möjligt i sin återkoppling.  
 
Några lärare arbetar även med kamratrespons. Anna försöker träna sina elever i att ge 
varandra respons genom att fundera på vad talaren kunde ha gjort bättre under framförandet, 
men hon menar att elever i den åldern har svårt för att ge konstruktiv kritik. Samma 
uppfattning har Beata som menar att det därför måste vara en lärare med för att processen ska 
gå vidare. Bodil säger att ”återkoppling sker genom att gruppen ger positiv respons och säger 
om det var något de inte förstod eller tyckte vara mindre bra”. Hon ”knyter sedan ihop” 
återkopplingen och ger respons på det som hon anser behöver förbättras. 
 
Momentet emendatio handlar dels om att reflektera över sitt tal och vad man kunde ha gjort 
annorlunda eller bättre och dels om att omarbeta sitt tal (Hellspong & Kindeberg, 2003). 
Hellspong och Kindeberg (2003) tar upp vikten av att reflektionen bör ske gemensamt i 
gruppen och även Vygotskij (Dysthe, 1996) menar att lärande och utveckling sker i samspel 
med andra. Samtliga lärare ger eleverna återkoppling efter muntlig redovisning och denna 
sker oftast gemensamt i grupp. Två av lärarna arbetar dessutom med kamratrespons, men 
menar att detta kan vara svårt. Flera av lärarna uppmuntrar till och ger själva positiv 
respons. Det framkommer inte i intervjuerna om eleverna får möjlighet att omarbeta sitt tal 
efter framförandet.    
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6. Diskussion  
 
Vi ser vissa skillnader i hur pedagogen upplever möjligheter och hinder med att arbeta med 
muntlig framställning i de olika stadierna. Lärarna på mellanstadiet har möjlighet att arbeta 
ämnesintegrerat utan att behöva samarbeta med andra lärare eftersom de undervisar i flera 
ämnen.  De kan också disponera över tiden mer fritt än ämneslärarna på högstadiet. Trots det 
tolkar vi resultatet så att respondenterna ser hinder för att arbeta på ett progressivt och 
systematiskt sätt i undervisningen vilket är det sätt som retoriken talar för. Därtill är elevens 
vilja, mod och motivation ytterligare faktorer som pedagogen ska överbrygga.  
 
Även om lärarna visar hänsyn till varje individs förmåga att redovisa muntligt kommer det 
fram att gruppen har betydelse för vilket arbetssätt och hur ofta muntlig redovisning sker. 
Lärarna säger att övning ger färdighet och säkerhet och att tillfällena därför ska vara många. 
Det är något som även retoriker framhåller liksom kursplanen. Därför tycker vi att den 
inställning som Anna har att talet ingår som en lika självklar del som att skriva, läsa eller 
lyssna gör skillnad för elevernas utveckling. Hon visar eleverna att muntlig framställning är 
viktig och inte förhandlingsbar. Om man låter individen styra hur ofta och på vilket sätt man 
arbetar med muntlig redovisning så anser vi att det förmedlas en inställning om att det inte är 
viktigt. Det kan ställas i jämförelse med kraven som ställs inom andra områden i svenskan.  
 
Erfarenhet från vår VFU säger att gruppens sammansättning och de normer som formas i 
denna spelar roll för vilka möjligheter läraren har att få eleverna att vilja diskutera och 
uttrycka egna tankar. Normen kan tyvärr vara att man inte ska uttrycka sig inför 
klasskamraterna, man ska alltså inte uttala några egna åsikter. En diskussion i klassrummet 
där läraren har frågor och vill sätta igång en dialog med sina elever kan därmed bli dömd att 
misslyckas. Grupprocesser såsom hur den bildas, vilka normer som uppstår, hur makten är 
fördelad spelar alltså roll. När man börjar i årskurs 7 kommer eleven in i ett nytt 
sammanhang, en ny gruppkonstellation säger Bodil. Detta menar hon spelar roll för elevers 
vilja. Frågan återstår hur man som pedagog ska hantera elevers ovilja eller att de inte vågar. 
Man måste överbrygga dessa hinder annars kommer man ingenstans i den progressivitet av 
talet som pedagogen strävar efter. Trots att det kan tyckas motsägelsefullt tror vi att en 
muntlig redovisning kan vara en form som kan övervinna sådana hinder. Retoriken är en 
modell som kan dramatiseras exempelvis i rollspel. Uppgifter kan därför läggas utanför 
individens personliga tyckande eller förmedlande av att kunna något. Framställningen kan 
därmed avdramatiseras. Åter igen bör man tänka på gruppstorleken då trygghetsaspekten är 
den främsta förutsättningen för att våga uttrycka sig. Detta är precis vad lärarna i denna studie 
tar hänsyn till.   
 
Vi kan se att den retoriska partesmodellen medvetet eller omedvetet används i undervisningen 
men då främst de första skriftliga momenten. Det finns en given tydlighet hur eleverna ska 
skriva en faktatext så som partesmodellen talar för. Det visar den nära relation som finns till 
skrivprocessen. Pedagogerna ger eleverna strategier kring hur de ska samla stoff, vilka källor 
som kan användas och hur de ska disponera texten. När det handlar om framförandet ger de 
tips på hur eleven genom användandet av stödord och tankekarta kan presentera sitt innehåll. 
Man ger eleverna råd kring diverse verktyg som de kan använda för att öka intresset hos 
åhörarna. Vi anser emellertid att användandet av modellen kan utvecklas på så sätt att 
undervisningen omfattar fler dimensioner i själva framförandet. Något som inte framgår i 
intervjuerna är om man arbetar med de språkliga aspekter som man kan ta till vara på när man 
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bygger upp ett tal och som är en omfattande del i elocutio. Dessa kan vara att finna olika 
stildimensioner, d.v.s. hur talaren ska uttrycka sig i olika situationer, och att använda olika 
stilfigurer skriver Hellspong (2004). I kursplanen i svenska poängteras att eleverna bör klara 
av situationer som ställer olika krav på språket, både när det gäller inlevelse, utförlighet och 
formell korrekthet (Skolverket, 2000). 
 
Stilfigurer ger exempel på en språklig utformning som ger talet rytm. Språkvetaren Walter 
Ong (1990) menar att det också underlättar för minnet om talaren upprepar sina tankar samt 
att denne använder sig av rytmiska mönster såsom rim och ordspråk. Vi ser att man kan 
använda sig av retoriken ytterligare om man arbetar tillsammans med andra ämnen, 
exempelvis med musik, där rytm kommer in. Man skulle kunna samarbeta för att visa 
eleverna hur ett tal kan vara mer rytmiskt uppbyggt. För att göra retorik intressant för 
ungdomar och för att de ska kunna dela med sig av sina erfarenheter kan rapmusiken vara en 
utgångspunkt. Det är ett slags talande sång till musik som på samma gång är en politisk 
retorik (Renberg, 2006:268). Intervjuerna visar därtill att elevernas förmåga att minnas är 
varierad och därför anser vi att det är ett spännande område för elever att få testa olika 
tekniker. Tiden för att förbereda ett tal uttrycks inte som särskilt lång i intervjuerna men 
mycket varierad både till hur lärarhandledning sker och till hur mycket lektionstid som avsätts 
för att förbereda sig. Kraven på vad resultatet ska bli inkluderar inte heller alla de språkliga 
aspekterna som retoriken framhåller utan det kan vara så att eleverna talar skriftspråkligt. Ett 
manus inför ett tal är inte samma sak som en skriftlig disposition. 
 
Det uttrycktes i intervjuerna att det kan finnas svårigheter med att arbeta med kamratrespons. 
Detta kan möjligtvis vara ett uttryck för elevernas osäkerhet att våga ge kritik med tanke på 
gruppens sammansättning eller i vilken fas gruppen är i. Det kan också bero på att de inte har 
kunskap om vad de ska ge respons på. Om vi utgår från Vygotskijs ( Dysthe, 1996) tanke att 
en reflektion sker gemensamt i klassen bör elever lära sig att ge kritik och veta hur formen för 
detta ska vara. I detta avseende kan retoriken fungera som vägledande, då den ger en mall för 
hur ett tal ska vara uppbyggt. Därmed kan elever lära sig att se om kamraterna har följt 
mallen. En av lärarna nämner att hon uppmuntrar eleverna att ställa frågor efter en 
redovisning. Vi kan utifrån egna erfarenheter påstå att det finns svårigheter med att arbeta på 
det sätt. Med det menar vi att det kan vara svårt för eleverna att formulera frågor samtidigt 
som de ska lyssna på ett framförande. Det tar även bort fokus från talaren. Inom retoriken 
menar man att det är talarens uppgift att intressera och engagera lyssnarna. Går man som 
lärare in för att engagera lyssnarna å talarens vägnar genom att uppmana dem till visat intresse 
så frångår man retorikens grundtankar.  
 
Flera av författarna (Strömquist 1998, 2008, Hellspong 2004, Renberg 2004) betonar vikten 
av just övning och att man som elev får träna på att delta i olika talsituationer. Precis som i 
skrift kan man säga att det inom talet finns olika genre. Att eleven får ta del av olika sådana är 
naturligtvis viktig för dennes utveckling. I kursplanen i svenska står det att undervisningen 
ska sträva efter att eleven ”kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang” 
(Skolverket, 2000). Förutom vikten av övning och deltagande i olika talsituationer så talar 
Strandberg (2006) även om att eleven måste få chansen att förfina eller göra om sitt tal. Detta 
är även något som framhålls inom retoriken. Om och hur pedagogerna låter eleverna göra 
detta framkom inte riktigt i intervjuerna. Vi fick dock uppfattningen att den muntliga 
redovisningen innebar slutet på arbetet och att eleverna inte fick möjlighet att göra om en 
redovisning. Så som man bearbetar och revidera en text borde man också få möjligheten att 
göra om sitt muntliga framträdande. En av lärarna uttryckte nämligen att det kan dröja mellan 
redovisningarna. Därför var hon osäker på om eleverna tar med sig kritiken från en uppgift till 
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en annan så att en utveckling verkligen sker. Ett alternativ för att komma ihåg respons och 
kritik från en gång till en annan kan vara att den ges också i skriftlig form.  
 
I inledningen skrev vi att vi tror att det skriftliga prioriteras framför det muntliga i skolan. I 
vår undersökning finns en uttalad antydan till att man inte arbetar med det muntliga i så stor 
utsträckning som man skulle vilja, främst för att det uppfattas som tidskrävande. Samtliga 
lärare i undersökningen menade samtidigt att området tala är viktigt att arbeta med. Det som 
vi ställer oss frågande till är vad det är som lärarna tycker tar tid i den muntliga redovisningen 
jämfört med att arbeta med skriftliga texter. Eftersom de första fyra momenten i 
partesmodellen är just skriftliga förberedelser kan vi anta att det är det muntliga framförandet 
som pedagogerna uppfattar som tidsödande. Kanske ska retorikens fördelar tas fram i ljuset 
mer så att det känns enkelt att genomföra muntliga redovisningar. En fördel som uttrycks är 
att läraren slipper rättningsarbetet. Vi ser utifrån Vygotskijs tankar att eleven också utvecklar 
kunskap om sitt ämne när de ska förklarar för andra då de gör begrepp samt processer till en 
egen förståelse. Den definition som lärarna dessutom själva uttalade i vår undersökning, 
nämligen att framföra något, både oförberett och förberett är något som kan utnyttjas. Om 
man ska följa retorikens alla delar till punkt och pricka vid varje uppgift som ska leda till ett 
muntlig framförande kan det upplevas som alltför omfattande. Därför anser vi att man skulle 
kunna arbeta med partesmodellens olika delar var för sig. Då måste målen med innehållet i 
undervisningen synliggöras för eleven så att han eller hon ser en koppling mellan retoriska 
moment, exempelvis i undervisning om kroppsspråk, och själva framförandet av ett tal. 
Hellspong (2004) bekräftar just vikten av tydliga mål och syften i undervisning i retorik. 
 
Förutom att vara ett specifikt ämne kan svenskan på många sätt också användas som ett 
redskap när man arbetar i andra ämnen. En vidare studie kring muntlig framställning skulle 
vara att se om ämnesintegrering är det som behövs på högstadiet för att utveckla eleverna i 
tal- och muntlig redovisning. Det skulle innebära ett projekt för att utveckla en verksamhet 
och en sådan studie skulle vara nyttig då pedagoger kan bli mer uppmärksamma och 
inspirerade till att se möjligheter. Det viktiga tycks vara att eleverna verkligen får många 
tillfällen till övning och just det förhållandet är viktig att prioritera och hitta arbetsformer för i 
skolan, anser vi.  
 
Denna studie har alltså visat att man kan se retoriken i undervisningen i grundskolan. Vi tror 
emellertid att detta sker omedvetet från lärarnas sida. Det leder oss vidare till frågan om ett 
mer medvetet arbete med retorik i skolan ger någon skillnad i förmågan att uttrycka sig. 
Skulle det göra någon skillnad om elever och lärare blev mer medvetna om retoriken som ett 
verktyg? En förutsättning är ju att läraren själva har erfarenheter och kunskap i ämnet. Har 
lärare kunskap för att undervisa i retorik? Hur får de den kunskapen i så fall? Vi går tillbaka 
till vår inledning där vi skriver om krav som finns i samhället men som vi inte har fått övning 
i. Kraven på att kunna formulera sig i tal ser olika ut för olika yrkesgrupper i arbetslivet men 
vi menar att läraryrket ställer höga krav på denna förmåga. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Frågeområde 1: Bakgrund 

Vilken årskurs undervisar du i? 

Hur länge har du undervisat i svenska? 

Undervisar du i något annat ämne än i svenska? 

 

Frågeområde 2: Varför 

Vad tänker du på när jag säger muntlig redovisning? 

Hur ser du på betydelsen av muntlig redovisning för eleven? 

Hur ser du på det utrymme som ges till detta i skolan? 

Vilka möjligheter och hinder finns det med att arbeta med muntlig redovisning? 

Vilka tycker du är de viktigaste skälen till att arbeta med muntlig redovisning? 

 

Frågeområde 3: Hur 

På vilket sätt arbetar du med muntlig redovisning? Ge exempel. 

Hur planerar eleven skriftligt sin muntliga redovisning? 

Hur förbereder eleven själva framförandet? 

Hur mycket tid läggs på detta? 

Vad ser du att elever behöver öva på i sina muntliga framträdanden? 

Vilka strategier ger du eleverna för att dessa ska utveckla sin förmåga att redovisa muntligt? 

Vilken typ av återkoppling ges? 

 Varför väljer du detta sätt? 

 På vilket sätt ser du att eleven utvecklas efter återkoppling? 
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