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FÖRORD  

Alla har vi någon gång känt oss nervösa inför en muntlig framställning, vilket väl stämmer 

överens med kunskapsöversikten. Ett stort tack vill vi tillägna till våra handledare Ingrid 

Gyllenlager och Ingrid Svetoft som har hjälpt oss att komma igång med arbetet. Vi vill även 

tacka Eva Hansson som har hjälpt oss en bit på vägen och uppmuntrat oss. Vi är djupt tack-

samma för den data du har tipsat om. Våra nära har varit ett stort stöd under denna process. 

Därför vill vi även tillägna ett stort tack till våra familjer som stöttat och stått ut med oss. Vi 

vill samtidigt rikta ett särskilt tack till våra underbara killar, som alltid funnits där för oss. 

Även när vi har känt motgångar har vi haft två fantastiska personer som suttit med skarpa 

öron och en förmåga att lyssna. Vi vill säga till er att det inte hade gått utan ert stöd.  

Slutligen går våra tankar till att tacka varandra för ett bra samarbete. Vi har alltid funnits för 

varandra i alla svåra lägen. Vi tackar varandra för de gynnsamma reflektioner som bidragit 

till att få fram detta arbete. Arbetet har varit jämt fördelat mellan oss och vi har haft ett gott 

samarbete med varandra under hela arbetsgången. Vi har kunnat sitta med arbetet såväl tidiga 

morgnar som sena kvällar och skriva på Google drive. Söksträngen valde vi att genomföra 

tillsammans av den anledningen att det skulle bli rättvist. Som sagt går de inte att beskriva 

vem som har skrivit vad eftersom var och en har skrivit och bidragit med sitt på varje del. Vi 

har även valt att gå igenom hela texten tillsammans då vi haft lite funderingar kring vissa de-

lar vilket underlättade, då vi kunde diskutera och bolla olika idéer med varandra. Vi kan med 

andra ord säga att flexibiliteten som vi funnit hos varandra har gjort det smidigt för arbetets 

genomförande. Det har varit en stor vinst att kunna ta och ge av varandras kompetens. Vi är 

innerligt tacksamma över att våra vägar har mötts.    

Hibah Kandas & Sara Kondos  
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Inledning 

Jag sitter längst fram i klassrummet. Mina ögon känns tunga och jag har svårt att koncentrera mig 

på det Pelle säger. Jag har inte kunnat blunda på hela natten. Mitt hjärta bultar så hårt att jag kan 

känna min puls i hela kroppen. Det känns även som att jag har en stor sten i magen, och tårar som 

inte vill försvinna. Jag vill att det ska gå bra men jag vet vad som händer varje gång någon tittar på 

mig. Pelle är färdig med sin redovisning och alla barnen i min klass applåderar. Jag ser hur min frö-

ken tittar på mig och säger mitt namn…. Nu är det min tur. Där framme står jag med ett papper i 

handen, jag ser hur hela pappret darrar och blir blött av mina svettiga händer. Alla tittar på mig och 

väntar på att jag ska börja säga något. 

Hibah Kandas & Sara Kondos 

I dagens samhälle är talet en av grundpelarna för att språket ska utvecklas. Att besitta kun-

skapen att tala obesvärat inför andra har fått en allt större betydelse. När vi tittar tillbaka på 

vår skolgång och minns hur det kändes att framföra något muntligt upplevde vi och många 

andra i klassen en obehaglig känsla. Enligt Fällman (2011), Hellspong (2011) och Strömquist,

(1998) handlar det om att få träna i en trygg miljö och få en bra vägledning om hur man gör. 

Vidare nämner Fällman, (2011),  Hellspong (2011) och Strömquist (1998) att eleverna även 

behöver förberedas inför den muntliga framställningen i skolan. Det är viktigt att eleverna 

inser redan i tidig ålder att det krävs träning och att man kan använda olika metoder för att 

underlätta nervositeten, vilket många lärare många gånger glömmer att utnyttja. Eleverna bör 

även få tränas i retorik i tidig ålder för att bli trygga talare. Professor Hellspong (2011) näm-

ner i sin bok hur ett flertal lärare anser att eleverna blir mer säkra och bekväma utifrån övning 

och träning inom den muntliga delen. Vidare menar han att talträning i skolan gynnar elevens 

tro på sig själv och på sin framtida muntliga framställning. Friborg (2012) beskriver hur olika 

lärare delger sin erfarenhet av muntlig framställning. Många lärare upplyste olika situationer 
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som eleverna befann sig i där de inte vågade tala inför andra. Då den muntliga delen ökat i 

skolans alla ämnen behöver lärare kunskap och utbildning om vilka metoder som finns till-

gängliga och hur man kan arbeta med dem för att stödja eleverna (Friborg, 2012). Vidare 

nämner Friborg (2012) att det är viktigt att lärare diskuterar med eleverna för att kunna kom-

ma fram till metoder som alla trivs och kan arbeta efter.   

     

Eftersom vi båda har ett stort intresse för elevers muntliga framställning i olika situationer 

vill vi uppmärksamma hur synen på muntlig framställning kan variera mellan olika lärare. 

Det finns de lärare som enbart kräver att eleverna ställer sig upp och talar medan andra arbe-

tar med elevernas trygghet. I detta arbete tar vi reda på vad forskning säger om vilka metoder 

lärare använder för att stötta och vägleda elever inför en muntlig framställning. 
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Bakgrund 

Muntlig framställning i tidig ålder 

Talet är en viktig komponent, vart vi än befinner oss behöver vi tala inför en utvald grupp 

individer. Det sker ständigt samspel mellan oss människor, där vi utvecklas av varandra. I 

Johansson och Sandberg (2010) betonas Vygotskijs sociokulturella teorier där han menar att 

barn behöver stimulans och interaktion med omgivningen för att kunna utvecklas. Vidare 

upplyser Vygotskij om att barn lär sig både av varandra och i interaktion med de vuxna (Jo-

hansson och Sandberg, 2010.) Hellspong, (2011) anser att det är viktigt att vi har förmågan 

att kunna kommunicera med vem som helst och när som helst. Vi vet inte när vi hamnar i ett 

läge där vi blir tvungna att tala framför en eller flera personer. Den muntliga framställningen 

“att tala” inför människor är en viktig egenskap som ska läras redan vid tidig ålder. Som lära-

re ska man därför förbereda sina elever redan när de är små och göra dem redo att delta i 

samhällslivet.   

Enligt Säljö (2015) beskrivs människan som en biologisk, social, kulturell och historisk va-

relse utifrån det sociokulturella perspektivet. Skillnaden mellan oss människor och andra va-

relser är att vi har tillgång till ett symboliskt språk där vi kan byta dessa kunskaper med 

varandra. En viktig aspekt är att vi inte enbart lär oss av våra egna erfarenheter utan även av 

andras erfarenheter. Säljö (2011) poängterar att genom kommunikation av erfarenheter kan 

ett socialt eller kollektivt minne byggas upp som en gemensam resurs för en grupp eller ett 

samhälle. Detta innebär att människor måste kommunicera med varandra för att kunna utbyta 

olika sorters information och kunskap. Genom att eleverna samtalar eller för diskussioner 

med varandra samt presenterar något inför en klass ges de möjlighet att utveckla sin kommu-

nikation och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 
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Talrädsla 

I en rapport utförd av Lindén (1998) har han kartlagt när de talängsliga eleverna känner oro 

och rädsla. Enligt honom brukar talängslan dyka upp från skolår 4 upp till och med gymnasi-

enivå. Vidare skriver Lindén (1998) att elevers talängslan uppstår när elever ska redovisa i 

grupper, hålla individuella föredrag samt vara aktiva i grupparbeten. Elever kan även känna 

en talängslan vid högläsning inför en klass, muntliga prov, presentation av sig själva, vid upp-

rop eller svara på frågor under lektionstid. Författaren Bergh (1987) beskriver att talängslan 

är en brist på språklig självtillit som även hör ihop med den allmänna självtilliten, det vill 

säga tron på sig själv. Bergh (1987) anser att talängslan sätter sig som ett hinder hos männi-

skan och skapar svårigheter i olika levnadssituationer och därmed hämmar den normala 

livsstilen. 

Även psykologen Bennich Karlstedt har i (Anderssons, 2013) en intervju berättat att anled-

ningen till varför talängslan börjar i årskurs 4 är elevernas medvetenhet om att andra bedömer 

deras prestationer. Vidare berättar Karlstedt att talängslan kan bero på flera orsaker som till 

exempel tidigare erfarenheter, förebilder som haft en talängslan. Detta har medfört att eleven 

tagit efter sin förebild och fått med sig denna talrädsla. Karlstedt påpekar att det dock kan 

tränas bort med lämpliga talövningar (Andersson, 2013).  

Utmaningar med muntlig framställning i skolan 

Muntliga redogörelser och redovisningar är en stor del av kursplanen i svenska där det står att 

eleverna i mellanstadiet ska kunna hålla i muntliga presentationer och rikta den för olika mot-

tagare om ämnen hämtade från vardagen och skolan. Eleverna har tillgängliga hjälpmedel 

såsom stödord, bilder, digitala medier för att kunna planera och genomföra en muntlig pre-

sentation (Skolverket 2011). 

En stor del av bedömningen i ämnet svenska sker i form av nationella prov som redan börjar i 

årskurs 3 som sedan fortsätter i årskurs 6 och 9. I årskurs 6 prövas elevernas muntliga förmå-

ga inom delprov A i svenska. Delprovet består av två delar, där den första delen handlar om 
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att eleven ska kunna hålla en förberedd redogörelse samt att kunna samtala i den andra. Pal-

mér (2010) beskriver hur den tidigare läroplanen Lpo94 uppmärksammat den muntliga för-

mågan. Till en början var den muntliga delen inget obligatoriskt utan eleverna fick frivilligt 

välja om de ville genomföra det nationella provet eller inte. Palmér (2010) menar att det var 

cirka hälften av eleverna som valde att inte genomföra den delen på grund av talängslan.  

Den muntliga delen blev under år 2000 ett obligatoriskt moment i skolväsendet och de natio-

nella proven slutade att vara något frivilligt, dessutom har betydelsen av dessa prov ökat 

(Palmér, 2010). 

Forskningsbakgrund 

Den tidigare forskningen visar på att eleverna behöver öva mer i skolan på att tala muntligt 

vilket Corson, i (Folkesson 1998) anser som en viktig aspekt för elevernas utveckling. Corson 

beskriver att det finns ett samband mellan det talade språket och den kognitiva språkutveck-

lingen som sker hos eleverna. Han menar att det talade språket anses vara en nyckelfaktor när 

det gäller att misslyckas eller vara framgången i skolan. Forskaren upplyser att man bör an-

vända sig mer av det muntliga arbetet i skolan och göra det till huvudpedagogik i alla ämnen 

och inte enbart i språkämnen (Folkesson 1998.) Med bakgrund till det just nämnda har Cor-

son dessutom tagit fram tidigare forskning som visar att man når fram till den intellektuella 

utvecklingen med hjälp av muntliga övningar. Med hjälp av dessa övningar blir eleverna bätt-

re tänkare och gynnas i sättet att uttrycka sig. Corson påpekar även att eleverna blir skickliga-

re i sina muntliga framställningar vilket leder till att eleverna upplevs som sakkunniga av 

publiken. Detta innebär att elevernas självkänsla ökar samtidigt som de blir mer säkra i sina 

uppgifter och framförande (Folkesson 1998). 

Palmér (2010) beskriver att den muntliga delen i skolan oftast är inriktad på att eleverna ska 

visa vad de har lärt sig. Läraren sätter nästan inget fokus alls på hur själva formen av framfö-

randet har genomförts. Lärarna bedömer därför enbart innehållet av de eleverna redovisar och 

glömmer bort den retoriska delen av framförandet. Palmér menar att det saknas en struktur på 

formen av den muntliga framställningen, det vill säga den retoriska delen av muntligt framfö-

rande i klassrummet. Vidare nämner hon att formen är också en viktig del men dock blir den 

lidande på flera olika sätt (Palmér 2010). 
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Problemområde 

Elever utsätts för en mängd olika talsituationer i sin vardag; klassråd, redovisningar inför 

klassen, dramatiseringar, studiebesök, diskussioner eller samtal med lärare, föräldrar, syskon 

och kamrater. Det har även fått en allt större betydelse i dagens samhälle att besitta kunska-

pen att tala inför andra människor. Samhället bygger även på att vi ska kunna samarbeta med 

varandra, informera omgivningen om olika situationer, alltså är det sociala samspel mycket 

viktigt (Lindstedt, 2015). Lärarna bör alltså få mer kunskap kring att det finns metoder som 

kan användas och som underlättar för eleverna under en muntlig framställning (Lindstedt, 

2015). 

Under de senaste åren har den muntliga framställningen ökat eftersom den nu är obligatorisk 

på alla skolor (Palmér, 2010). Däremot är det fortfarande många skolor som är dåligt utrusta-

de och inte har en samsyn kring vilka metoder det finns och hur de kan användas (Lindstedt, 

2015). Fokuset bör därför ligga på vad skolan kan satsa på för att det ska verka framåt för 

alla. Exempelvis är det inte alla skolor som har de tekniska resurserna tillgängliga för att 

kunna lyckas med ett framgångsrikt arbete. Vidare förespråkar Lindstedt (2015) att det är vik-

tigt att man låter eleverna testa olika metoder som passar deras muntliga framställning så att 

de får den kunskap som känns mest betydelsefull. Med tanke på att den muntliga framställ-

ningen är ett obligatoriskt moment i skolan och nyckeln till arbetslivet i framtiden är det vik-

tigt för oss att ta reda på hur lärare kan arbetar med det samt veta vilka metoder de använder 

sig utav.  

Centrala begrepp 

Muntlig framställning definieras i Svenska Akademiens ordlista som att uttala något i talad 

form. Redovisning menar Svenska Akademiens går tillbaka till grundordet redovisa som be-

tyder att redogöra för något. Kombinationen av orden bli alltså att redogöra för något i talad 

form (SAOL14). Palmer (2010, s.79) menar att begreppet muntlig redovisning är ett längre 

förberett anförande. 
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Talängslan beskrivs som en akut stress som inträder när eleven skall tala inför andra männi-

skor. Denna starka nervositet kan göra att eleven inte kan eller vill tala inför tillexempel de 

andra eleverna i klassen (Gunnarsson, 2012, s. 27.)  

                 

Metoder Enligt svenska akademin (2018) definieras begreppet metod på följande sätt: Ett 

tillvägagångssätt för att uppnå visst resultat. Begreppet metoder innefattar i detta examensar-

bete olika didaktiska sätt som läraren kan använda sig av för att ge stöd till elever i deras 

muntliga framställningar. 

Samarbete Enligt NE kan man läsa att ordet samarbete definieras som ett arbete som bedrivs 

av två eller flera tillsammans med gemensamt syfte.  

Syfte 

Utifrån problemområdet blir syftet med kunskapsöversikten att undersöka vad forskning sä-

ger om olika metoder som finns tillgängliga för att stötta och förbättra elevers muntliga fram-

ställning. För att kunna undersöka syftet behöver vi utgå från följande frågeställning: 

Frågeställning 

Vilka didaktiska metoder visar forskning vara tillgängliga för elever under en muntlig fram-

ställning? 

Metod 
En kunskapsöversikt innebär att man systematiskt söker efter relevanta källor som sedan kri-

tiskt granskas och sammanställs berättar Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, (2013). 

I detta avsnitt presenteras hur insamlingen samt bearbetning av data har genomförts.  

Datainsamlingen till vår litteraturöversikt genomfördes på två olika sätt, både systematiskt 

och manuellt. Valet av sökorden gjordes för att få svar på frågeställning en och syfte vilket 

Barajas et al. (2018) förespråkar är ett korrekt sätt att ta fram sina sökord på. Syftet vi har 

formulerat berör elevers muntliga framställning och de metoder som finns tillgängliga att ar-
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beta med.  Därför valde vi ord som är relevanta till vår söksträng både för att inte få ett för 

brett forskningsområde eller smalt. Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) innebär en manuell 

sökning bland annat en sökning i en referenslista i ett forskningsarbete.      

Datainsamling 

För att vi ska kunna samla in relevanta källor till vår kunskapsöversikt har vi valt att göra en 

systematisk undersökning. Den systematiska genomsökningen har genomförts i följande da-

tabaser: Educational Resources Information Center (ERIC) och SwePub. The Campbell Col-

laboration (u.å.) anser att en systematisk litteratursökning måste innehålla en tydlig beskriv-

ning av sökmetoder, hur urvalet genomförts samt en tydlig sökstrategi. Vi utgick från vårt 

syfte och därefter baserades relevansen på om innehållet i det empiriska materialet behandla-

de muntlig framställning, tillgängliga stöttande metoder i skolan samt talängslan. Vidare har 

vi använt oss av tabeller för att försäkra att sökningen har följt ett systematiskt arbetssätt. I tabell (Se 

bilaga A) har vi sammanställt sökorden samt i den andra tabellen har vi skrivit ner alla steg i urvalet 
som slutligen mynnade ut i en artikelöversikt (Se bilaga B).   

Eric 

För att nå ut till internationell forskning valde vi att använda databasen Eric. Sidan är relevant 

för vår sökning då den anses inrikta sig på utbildningsvetenskaplig forskning (Eriksson Bara-

jas, 2013). Databasen valdes av den anledning att de flesta forskare skriver på engelska för att 

få deras forskning läst runt hela världen. Till vår söksträng har vi använt oss av booleska ope-

ratorer såsom AND och OR. Vi använde den booleska operatorn OR för att göra det möjligt 

för oss att använda flera ord samtidigt som är varandras synonymer (Eriksson Barajas, 

2013).Vår sökning med OR använde vi på följande sätt, oral presentation OR ”public spea-

king".  Att vi använde oss utav citationstecken är för att söka exakta fraser. Däremot använ-

des operatorn AND mer kontinuerligt då den skapar oss en sökning med fler ord. 

“Oral presentation”or public speaking and elementary school är de första sökorden som utar-

betades samt gav 289 träffar där majoriteten inte var något användbart eller irrelevant till syf-

te och frågeställning. Redan efter att ha läst de 20 första abstract till respektive artikel insåg 

vi att de inte berörde vårt ämne som handlar om muntlig framställning samt talängslan. Fler-
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talet av dessa 20 artiklar handlade om matematik och fetma i USA. Vi ansåg även att vi be-

hövde avgränsa antalet artiklar då det inte är rimligt att ha 289 träffar. Därefter försökte vi 

hitta bra nyckelord som kan vara relevanta till våra kommande sökningar. 

När våra nyckelord hittats och vi enats om att de är relevanta till syftet och frågeställningen, 

blev vårt nästa steg att utföra vår sökning i databasen ERIC. Söksträngen oral presentation or 

”public speaking” AND elementary education AND skills, gav oss 29 träffar. Till en början 

valde vi att läsa alla artiklarnas huvudrubriker. Med tanke på att flera av rubrikerna intresse-

rade oss valde vi att gå ett steg vidare vilket innebar att läsa abstrakten på respektive artikel. 

Därefter har vi kunnat välja ut 10 artiklar med hänsyn till syfte och frågeställning. Resterande 

artiklar som inte har använts beror på att de berört andra ämnen. Vidare har vi använt oss av 

peer-reviewed av den anledning att vi enbart ska använda granskad forskning. 

Peer-reviewed innebär att minst två oberoende experter kritiskt granskat artikeln (Eriksson 

Barajas, 2013). 

Swepub 

SwePub är den andra databasen som användes för att hitta relevant forskning som kan besva-

ra vår frågeställning. Den här databasen innehåller forskningspublikationer som har publice-

rats av svenska lärosäten och myndigheter. 

Vad det gäller databasen Swepub hittades inte mängden forskning som önskades. Vi kom 

fram till att vår engelska söksträng inte kunde användas eftersom den inte gav några träffar. 

Anledning till av vi fick 0 träffar var just för att söksträngen innehöll för många sökord. Där-

efter testade vi ett ord i taget, utifrån söksträngen vi använde i databasen ERIC. Detta gav 

inte heller något användbart resultat eftersom de flesta artiklarna handlade om social fobi och 

andra ämnen som inte berör vårt område, muntlig framställning. Istället valde vi att plocka ut 

de viktigaste orden som vi använt tidigare i ERIC och översätta det till svenska. Den nya sök-

strängen gav 28 träffar som vi sedan avgränsade till endast doktorsavhandlingar och referent-

granskade källor. På så vis återstod 7 träffar som kunde användas där vi ägnade tid åt att läsa 

abstrakten, bakgrunden samt slutsatsen. Slutligen hade vi 1 artikel samt 1 doktorsavhandling 

som passar in till vårt område. Resterande artiklar kunde inte användas då de ansågs vara ir-

relevanta och berörde andra områden eller var otillgängliga.               
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Bearbetning av data 

Urvalen som gjordes har hela tiden dokumenterats under arbetets gång i tabeller. Detta gjor-

des för att kunna följa en systematisk process. Det första urvalet som gjordes var genom att 

läsa sökresultatens abstrakts och nyckelord. På så sätt blev det tydligare för att hitta de källor 

som var lämpliga till kunskapsöversikten. Det första steget som genomfördes var att djup läsa 

innehållet i det empiriska materialet. Därefter valde vi att granska källorna ytterligare en gång 

med syfte att ta reda på relevansen till vår frågeställning, alltså om artiklarna kan besvara vår 

frågeställning. Det som kollades upp mer ingående i andra urvalet var källornas syfte, urval, 

metod, etiska principer och resultat. Efter detta har vi även valt att genomföra ett tredje och 

sista urval. I detta urval granskades källor med hjälp av en checklista som är tagen ur (Eriks-

son Barajas 2013). Författaren har i sin bok beskrivit fem steg man kan använda som under-

lättar (Eriksson Barajas 2013). För att ge en mer djupgående inblick i dessa steg kommer des-

sa att presenteras här under. 

Steg ett involverar en mer ingående läsning av varje enskild text. Steget efter innefattar en 

kodning man behöver göra för att undersöka texten. Koderna formades utifrån de perspektiv 

för muntlig framställning som urskildes i bakgrunden. Sedan färgkodades källorna utifrån tre 

koder: muntligt tal, stöttning och metoder.  

Efter den första granskningen som gjordes valde vi att lägga till ordet mellanstadieelever för 

att koda källorna. Detta gjordes i samband med att många källor som hittades inte riktade sig 

specifikt på dessa elever, utan studien kunde vara mer riktad till elever i högre åldrar eller 

såväl till lärare. Att utgå ifrån en sådan typ av kodning gynnar oss studenter att kunna se 

samband mellan källorna. De slutliga källorna har kategoriserats i teman och utifrån dess in-

nehåll har det skapats rubriker. Det första temat som uppkom efter att ha läst ett flertal artik-

lar var ‘’att arbeta med samarbetsövningar i klassrummet’’. Det andra temat som uppkom är 

‘’Teater och drama som stöttande hjälpmedel’’ och det tredje temat som vi kom fram till är 

‘’Digitala och visuella hjälpmedel under ett muntligt tal’’. Under kategorin ‘’att arbeta med 

samarbetsövningar i klassrummet’’ har vi valt att presentera olika samarbetsövningar som 

forskare nämner är bra för att stärka självförtroendet. Under kategorin ‘’Teater och drama 
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som stöttande hjälpmedel’’ presenterar vi hur man kan arbeta med drama för att eleverna ska 

bli skickliga och bekväma som de behöver. Under kategorin “Digitala och visuella hjälpme-

del under ett muntligt tal” har vi valt att presentera hur digitala och visuella hjälpmedel kan 

underlätta och stötta eleverna. För att besvara studiens frågeställning har begreppet metoder 

används för att analysera källornas resultat. Tanken bakom begreppet metoder var att kontrol-

lera vad forskning illuminerar som uppmuntrande för elevers muntliga presentationer.  
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Resultat 

Att arbeta med samarbetsövningar i klassrummet 

Boyce, Alber-Morgan och  Riley (2007) nämner i sin studie utförd i en skola i USA ett effek-

tivt arbetssätt för årskurs 4 och 6 i en årlig process om hur man kan arbeta för att utveckla 

personlighetsutvecklingen hos elever i grupp. Syftet med metoden är att stärka barnets identi-

tetsutveckling och självförtroende samt att barnet ska kunna känna trygghet i den utvecklande 

och positiva atmosfär som kan skapas i gruppen. Arbetssättet är olika gruppstärkande övning-

ar som även går under namnet samarbetsövningar. Forskarna betonar vikten med att få barnen 

att uppleva delaktighet i en permanent grupp av klasskamrater, som stöttar varandra. Detta 

arbetssättet gör att eleverna samspelar med varandra i olika samarbetsövningar för att känna 

en vi känsla och på så vis stärka deras tillhörighet i gruppen. Allt detta leder till en stark 

självkänsla hos eleverna. Detta leder i sin tur att eleven uppträder mer ansvarsfullt och blir 

mer motiverad till att muntligt och med egna ord presentera sitt arbete. Baxter (2000) är en 

annan forskare som genomfört en studie där syftet är att förstå varför det är så pass många 

elever som upplever svårigheter när de måste tala i formella, offentliga eller i okända sam-

manhang. Även där läggs fokus på att låta eleverna arbeta med olika samarbetsövningar för 

att få en starkare självkänsla.   

Olsson (2010) har närvarat i och utanför klassrummet i ämnet svenska och skrivit en avhand-

ling där syftet är att undersöka hur elever blir skickliga talare. Olsson (2010) talar även om 

olika gruppövningar och hur viktigt det är för elever att arbeta i både större och mindre grup-

per. Fördelen med detta arbetssätt är att elever får chansen att iaktta varandra. De som sedan 

sker efter detta moment är att eleverna lär sig att aktivt lyssna till både ord, tonfall och 

kroppsspråk. Vidare skapas det en bekräftelse till den som talar. Olsson (2010) menar att detta 

är något som både vuxna och barn behöver träna på. Vidare nämner forskaren varför det är 

viktigt med att visa rätt kroppsspråk. Publiken ska inte med ord, gester eller annan kroppsrö-

relse låta en elevmedlem känna sig mindre betydelsefull. Det är lätt för den som står framme 
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och håller ett muntligt tal att bli nervös och osäker, därför kan det bli lätt att missuppfatta sa-

ker och tolka fel. Olsson (2010) skriver om en ytterligare samarbetsövning som hon kallar för 

“coachning”. Forskaren nämner hur metoden används i olika vardagssituationer som ska an-

vändas som en peppning och innebär att man stöttar varandra genom en positiv och en humo-

ristisk attityd. Vidare nämner Olsson (2010) vikten med övningen i skolans värld och menar 

på att det är eleverna som stöttar varandra vilket anses ha en positiv inverkan på elevers 

muntliga framställning. Detta upplyses även i  Boyce et al. (2007) artikel där läraren förklarar 

för sina elever hur en bra publik bör agera gentemot en person som framför ett muntligt tal. 

Forskarna menar att det är en övning som sker i grupp men samtidigt på en individuell nivå 

där varje elev lär sig att agera som en stöttande kompis. Detta anses vara viktigt då nervosite-

ten minskar för den som står på scen. 

Yusuf och Cevat (2018) har genomfört en studie som handlar om att skapa en rofylld miljö 

för eleverna med hjälp av olika spel. I studien pratar forskarna om hur dessa samarbetsöv-

ningar öppnar utrymme för eleverna att samspela med varandra på ett kreativt sätt. Forskarna 

menar att dessa gemenskaper i klassrummet är både roliga och sociala där eleverna lär sig av 

varandra på ett roligare arbetssätt. I studien sätts vikt på hur grundskolläraren är den som spe-

lar en viktig roll vid kommunikationsproblem, där läraren ska vara den som stöttar alla elever 

beskriver Yusuf och Cevat (2018). 

I en artikel presenterad av Webb och Paul (2010) är syftet med samarbetsövningen att främja 

elevers diskussion och argumenterande aspekter i grundskolan genom öppna reflektioner på 

gruppnivå. Lärarens mål är att stimulera sina elever att utveckla egna utredningsbara frågor. 

Denna metod öppnar dörrar för eleverna att träna på att skapa och genomföra frågor tillsam-

mans med gruppen. Forskarna menar att detta arbetssätt ökar elevers självkänsla och skapar 

förutsättningar för elever att lära sig diskutera på gruppnivå. Eleverna blir duktiga talare och 

får större förutsättningar till att klara av att muntligt tala framför en hel publik i klassrummet. 

Greenhawk (1998) har istället genomfört en studie under fem år i grundskolan i Maryland där 

studien som introducerats på ovan nämnda skola heter “theory of multiple intelligences”. 

Syftet med studien är att skapa förutsättningar för eleverna att använda flera av sina intelli-

genser på en och samma gång. Lärarna gör detta genom olika metoder som bygger på prak-
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tiska samarbetsövningar. Detta har visat en markant förbättring i elevernas muntliga fram-

ställning och ökat deras självförtroende avsevärt. Det som påminner om Webb och Paul 

(2010) studie är att även här framförs läraren som en viktig person med huvuduppgift att stöt-

ta elever till att uppnå en framgång i deras lärande. Detta indikeras då läraren i båda studierna 

tar fram de olika stöttande metoderna som eleverna kan använda sig av för att underlätta de-

ras muntliga presentationer. 

Projektbaserad inlärning är metoden som Larmer och Mergendoller (2010) beskriver ha ef-

fektiva resultat då eleverna ska redovisa ett innehåll. Detta arbetssätt kan vävas in i olika 

samarbetsövningar där eleverna arbetar med detta i grupper. Projektbaserad inlärning innebär 

att elever bygger färdigheter i kritiskt tänkande, i samarbete med andra elever där även kom-

munikationen blir starkare i specifikt muntliga framträdande. Huvudsyftet är att skapa ut-

rymme för elever att förbereda och leverera muntliga framställningar, något som genomförs i 

West Virginia. Enligt med studien som fullbordats på denna plats har det visat sig att hela 75 

procent av lärarna faktiskt ger utrymme åt sina elever att arbeta med projektbaserad inlärning 

och endast 25 procent av lärarna som inte använder projektbaserad inlärning. Forskarna me-

nar att de 75 procenten som har fått arbeta med denna metod faktiskt visat en framgång i sin 

utveckling av muntliga framträdande i jämförelse med de 25 procenten som inte fått samma 

förutsättningar och därför inte uppnått samma resultat. I likhet med de ovannämnda studierna 

har även här forskarna nämnt läraren som en viktig huvudroll för elevers lärande. Att det är 

lärarens uppgift att se till att finna olika metoder som kan vara stöttande för eleven under sin 

muntliga framställning.  

Teater och drama som stöttande hjälpmedel 

Boyce et al. (2007) beskriver i sin studie att teater och drama är en metod som barn har en 

möjlighet att öva och träna på i skolan. Detta är en metod som gör eleverna mer bekväma och 

skickliga med en färdighet som behövs när de blir äldre. Forskarna beskriver även att drama 

är ett utmärkt sätt att arbeta med eftersom det ökar elevernas självförtroende vilket leder till 

att de kommer få modet att tala till alla. De skriver att genom drama får eleverna en förståelse 

för andra människor och kan leva sig in i andras roller genom att agera och framträda, vilket 

leder till att eleverna själva vågar mer. Forskarna berättar även vad eleverna själva säger efter 
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den årliga processen. Eleverna berättar att de lär sig av drama och det som främst stärks är 

identiteten och självförtroendet. Boyce et al. (2007) beskriver att de elever som arbetar med 

olika dramaövningar utvecklar sin fantasi och kommunikationsförmåga samt stärker förmå-

gan att ta ställning till att agera. Forskarna anser även att det är viktigt att vi ger eleverna fler 

möjligheter till att arbeta med drama tillsammans med en större grupp då det hjälper eleverna 

gradvis att få större självförtroende att tala inför gruppen. Vidare anser Boyce et al. (2007) att 

ett kooperativt lärande i grupper kommer även att ge eleverna möjlighet att dela de tips de har 

lärt sig under vägen.  

I en annan studie skriver Yusuf och Cevat (2018) likt  Boyce et al. (2007) om dramaövningar 

och dess stora inverkan på eleverna. I likhet med ovan nämnda studie upplyser forskarna om 

vikten av dessa övningar i en klass. Vidare nämner dem vikten som lärare och kunna skapa 

förutsättningar för elever att känna en gemenskap och samhörighet. Forskarna menar att det 

är nödvändigt för eleverna att få en “vi” känsla eftersom eleverna i dramagrupper till en bör-

jan kan känna sig väldigt osäkra. Detta medför att läraren måste arbeta för att skapa en trygg-

het i gruppen där varje elev kan känna sig bekväm och accepterad. Lärarens huvudfokus blir 

att arbeta för att få bort rädslan för att misslyckas och göra bort sig, detta måste arbetas bort 

ganska snabbt genom att involvera eleverna i olika kommunikationsövningar. Även i denna 

studie påpekar forskarna att syftet med övningarna är att låta eleverna lära sig att lyssna och 

samspela tillsammans i grupp, samt att de stöttas till att våga uttrycka sig. Detta underlättar 

för eleverna att sedan på egen hand stå och våga prata och uttrycka sig med hjälp av kropps-

språket vilket oftast är en positiv aspekt ur publikens håll. Forskarna menar att det muntliga 

talet inte blir stelt, utan mer levande och på så vis mer intressant för publiken att lyssna Yusuf 

och Cevat (2018).  

Boyce et al. (2007) skriver även i sin studie om vikten att låta elever få tillfälle att kommuni-

cera om vardagssaker och hur dessa kan fullbordas med hjälp av olika praktiska övningar och 

spel. Studien tar upp hur dessa praktiska övningar kan sättas in i olika teaterspel som eleverna 

kan arbeta med i olika grupper. Återigen blir detta praktiska arbetssättet kreativt för eleverna 

som leder dem in i olika muntliga tal och skapar utrymme att använda sitt kroppsspråk i sam-

band med teaterspelet. Likt dramaövningarna som Yusuf och Cevat (2018) nämner i deras 
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studie bör det även här egnas fokus till att få eleverna att känna en gemenskap och tillhörig-

het i gruppen. På så vis blir det lättare för eleverna att uttrycka sig i tal och kroppsspråk. En 

annan viktig aspekt som även kan efterliknas i Yusuf och Cevat (2018) studie är fördelen med 

att introducera olika tonläge i röst och olika mimande för eleverna. 

Digitala och visuella hjälpmedel under ett muntligt tal 

McCroskey, (1982) i Robys (2010) studie skriver om effekten av en kombination av ord och 

bilder och vilken stöttande hjälp den har för personen som står och framträder inför en 

publik. I en undersökning som genomfördes på en grupp människor var huvudsyftet att se 

huruvida de blir påverkade av att använda sig utav bilder i kombination med tal. Denna me-

tod har visat sig ge den talande personen en mindre oro i samband med ett offentligt tal. Likt 

McCroskey (1982) skriver även Larmer och Mergendoller (2010) och tar upp hur elevernas 

presentationer kan underlättas med hjälp av visuella visningar och vilken stöttning den ger till 

eleverna. De menar även om mycket fokus läggs ner på att skapa utrymme för eleven att lära 

bli bättre på att tala högt inför en samling, kommer de fortsätta sträva efter att hitta olika red-

skap. Redskapen ska både vara en stöttande metod till den talande men även underlätta och 

bidra till en proffsig framställning. 

På samma sätt som McCroskey (1982) och Larmer och Mergendoller (2010) nämner den po-

sitiva effekten av att kombinera ord och bilder har också Olsson (2010) nämnt detta i sin av-

handling. Det som dock skiljer Olsson (2010) avhandling från  McCroskey (1982) och Lar-

mer och Mergendoller (2010) är att eleverna inte använder sig av visuella bilder utan använ-

der sig av abstrakta föremål. Eleverna beskriver att genom att ha med sig de fantasifulla rid-

darna i plast för att kunna illustrera en historisk händelse automatiskt blir mer avslappnade 

när de står och redovisar. Detta händer i samband med att plastriddarna som illustration kan 

framkalla fniss och skratt i klassrummet som i sin tur kan utlösa kroppsliga emotionella reak-

tioner hos eleverna. Olsson (2010) skriver i sin handling hur detta skapar en positiv progres-

sion i elevers lärande och skapar förutsättningar åt eleverna att känna sig mer avslappnade. 

Hon nämner även att publiken blir mer nyfiken på talets innehåll vilket leder till en aktivt 

lyssnande publik. Kroppsspråket blir dessutom mer avslappnad för den som talar som kan 

leda till att talet lättare flyter på, istället för att låta nervöst.   
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I Olsson (2011) artikel argumenterar hon för musik och dess användning som ses som en di-

gital stöttande metod där eleverna kan använda det som en varierande metod i sin undervis-

ning. Hon har förklarat att musik är en bra metod som utvecklar elevens muntliga framställ-

ning. Att sjunga högt är något som anses vara kul och dessutom är det lätt för eleverna att 

memorera de olika orden som framkommer i låten. För att få en stöttande och aktivt lyssnan-

de publik kommer Olsson (2011) med att ytterligare betona vikten av musikens gynnsamma 

egenskap och hur det är kopplat till de elever som annars har svårt för att stå och tala inför en 

publik.Vidare nämner Olsson (2010) i sin avhandling hur elever ställer sig positivt till använ-

dandet av föremål som en stöttande metod under en muntlig framställning.   

Larmet och Mergendoller (2010) presenterar förutom visuella hjälpmedel som stöttande me-

toder även olika digitala verktyg och hur dessa också kan användas för att underlätta vid 

muntlig framställning. Larmer och Mergendoller (2010) belyser skolan Casco Bay High 

School i Portland, Maine där studenter fick använda sina bärbara datorer, digitala program 

som Iphoto och GarageBand samt digitala kameror för att skapa multimediapresentationer. 

Detta visade sig vara positivt för elevernas framträdande och gjorde deras framställning mer 

flexibelt. Likt Larmer och Mergendoller tar även Yusuf och Cevat (2018) upp att digitala 

hjälpmedel är en stöttande metod som eleverna kan använda sig av. Smartboard är ett präglat 

digitalt redskap som nämns vid mer än ett tillfälle och de menar att den funkar som ett stöt-

tande hjälpmedel både för den som talar och den som lyssnar. Smartboarden är också ett an-

nat verktyg som underlättar i den muntliga framställningen genom att publiken fokuserar mer 

på det som visas på skärmen och inte tittar på personen som står och talar. Alltså kan talaren 

känna sig mer avslappnad och tryggare under den muntliga framställningen. Den som lyssnar 

kan ägna fokus åt smartboarden och den som talar kan känna trygghet i att blickarna inte är 

direkt vända till en själv under tiden som presentationen sker. 
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Diskussion 

Under följande avsnitt kommer det innefattas en diskussion av metoden och resultatet för att 

avslutningsvis knyta samman i respektive diskussionsavsnitt. I metoddiskussionen kommer vi 

att diskutera de databaser som vi utgått ifrån samt vår bearbetning av analysen. I resultatdis-

kussionen med utgångspunkt i kunskapsöversiktens syfte och frågeställningar kommer vi att 

diskutera resultat i relation till bakgrund, tidigare forskning och reflektion.   

Metoddiskussion 

Den första problematiken som uppstod var att våra sökord var ganska breda vilket resulterade 

i en sökning på cirka 289 träffar. Anledningen till detta var att vi i första hand använde gene-

rella ord såsom oral presentation, public speaking, elementary school. Därefter insåg vi att 

sökningen behövde avgränsas genom att ha en mer specifik sökning. Ett ytterligare problem 

som dök upp var det faktum att engelska språket inte är vårt förstaspråk, vilket innebär att vi 

fick utforma sökorden utifrån våra engelska erfarenheter. Utifrån syfte och frågeställningar 

kunde vi plocka ut de ord som är relevanta för vår söksträng. Däremot är det viktigt att beto-

na att det engelska språket är mer komplext och har betydligt fler specifika ord som på 

svenska kan vara samlade under ett mer övergripande begrepp. 

Det finns även ytterligare aspekter som kan tas upp gällande vårt val av sökord. Vi använde 

oss utav två stycken databaser där vi till en början utgick från samma sökord. Då ERIC är 

den databasen som täcker internationell forskning ledde det till att vi var tvungna att göra be-

tydande fler avgränsningar i den databasen gentemot SwePub. Dessutom ändrades söksträng-

en till svenska sökord just för att nå ut till svenska artiklar som innefattade information om 

ämnet svenska.      

Det som blev mest problematiskt med sökningen var att finna relevant forskning som kan 

svara på vår frågeställning. Eftersom vi har valt ämnet svenska behövde vi nå fram till de 

forskare som har skrivit om muntlig presentation i svenska. Dock fann vi inte tillräckligt 

!21



mycket forskning som rörde undervisningen i det svenska språket. Därefter valde vi att titta 

generellt i världen hur den muntliga framställningen framförs samt inte begränsa oss till nå-

got specifikt ämne eftersom den muntliga delen finns i alla ämnen. 

När det kommer till åldersgränsen hade vi till en början bestämt att vi enbart ska avgränsa oss 

till grundskolan, då vår studie inriktar sig på att undersöka elever i årskurs fyra till sex. Efter 

att vi läst all forskning som hittades kunde vi se att den muntliga presentationen uppstår även 

i de högre klasserna. Därför blev vårt val att inte begränsa åldersnivån då muntlig presenta-

tion sker i alla klasser, oavsett om det handlar om mellanstadiet eller gymnasieelever. 

Något som vi anser också bör lyftas är att majoriteten av de studier som bearbetades var kva-

litativa. En stor del av studierna innefattade intervjuer eller observationer där både elever och 

lärare var deltagande. Avsikten med kunskapsöversikten var att granska och jämföra effekter-

na av olika stöttande metoder som eleverna kan använda under sin muntliga framställning. 

Då största antalet av studierna var kvalitativa innebar det att det blev lättare att jämföra studi-

ernas innehåll då tillvägagångssättet var detsamma i de flesta artiklarna.    

                          

Resultatdiskussion 

Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis kommer ovanstående forskare fram till att elever behöver olika former 

av stöttande hjälpmedel för att få förutsättningar till att våga tala mer. En del forskare sätter 

ett stort fokus på samarbetsövningar och anser att läraren behöver arbeta med dessa metoder 

så tidigt som möjligt. Forskarna anser att dessa är av stor betydelse för elevernas progression 

i skolan. Utan dessa samarbetsövningar kan inte elever träna på sitt muntliga tal i olika sam-

manhang. Andra forskare tar istället upp drama och teater som viktiga stöttande metoder i 

elevers undervisning. Även visuella och digitala hjälpmedel anses av stor betydelse i elevers 

utveckling och underlättar för elever i sina muntliga tal. Resultatet av vår studie visar även att 

eleverna ska ges förutsättning att börja med olika talövningar i tidig ålder och helst redan i 

lågstadiet. En viktig aspekt att lyfta fram är att i princip så nämner alla forskare på ett eller 

annat vis vikten av samarbetsövningar som en viktig källa i elevers lärande. Att läraren är en 

viktig person i elevernas talutveckling är något alla forskare lyfter fram i sin forskning. Det är 
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dock viktigt att ha i baktankarna att alla studier som genomförts inte pågått under en lika lång 

tidsperiod. Vissa av studierna pågick under fem år andra under ett år och vissa studier som 

enbart pågick i några veckor. Det är viktigt att notera att det kan komma till att påverka slut-

satsen som dras. Dessutom är det relativt svårt att kunna komma fram till en slutsats av en 

studie som enbart ägt rum i någon vecka. Dock är det lättare att kunna dra en rimlig slutsats 

för en studie som pågått över ett års lopp. 

Resultatet av kunskapsöversikten visar att olika verktyg och metoder bör användas för att 

stimulera elevers muntliga framställning. Vidare pekar inte resultatet på att det finns någon 

skillnad mellan att använda sig av de olika metoderna i undervisningen. Däremot kan det vara 

effektivt och lämpligt att kombinera mellan samarbetsövningar, drama och teater samt visuel-

la och digitala verktyg. En aspekt som eleverna i de olika studierna lyfter fram är att de kände 

att det var metoderna som skapade motivationen att vilja genomföra en muntlig framställ-

ning. Detta går i linje med det Boyce et al. (2007) och  Larmer och Mergendoller (2010) skri-

ver om, och påpekar att  elevernas självförtroende och motivation kommer främst då de får 

använda sig av någon stöttande metod under en presentation. I detta fall är det lärarens roll att 

presentera de olika metoderna för eleverna redan när de är i en tidig ålder för att stimulera 

dem. Användningen av dessa stöttande metoder i en undervisning är nödvändiga i den munt-

liga framställningen då eleverna beskriver tydligt att de känner sig obekväma och nervösa när 

de står framför en klass och ska redovisa en uppgift.  

I kunskapsöversiktens bakgrund belyser Berghs (1987) studie om hur elever kan arbeta med 

olika samarbetsövningar som läraren kan genomföra i klassrummet. Bergh (1987) menar att 

eleverna dessutom kan använda sig av teater och drama för att på så vis kunna träna på att 

använda sitt kroppsspråk. Detta har vi även kunnat identifiera i Boyce et al. (2007) forskning. 

Gemensamt för dessa forskare är att de alla lägger stor vikt åt att eleverna ska få tillgång att 

använda sig av olika stöttande metoder i sin undervisning. Forskarna beskriver tydligt om hur 

metoderna kan användas samt hur eleverna kan arbeta med dem. En annan metod som lyfts 

fram i resultatet är att eleverna kände att det var gynnsamt när de visade något visuellt eller 

använde sig av något digitalt hjälpmedel under en muntlig redovisning. Eleverna beskriver att 

de upplevde en trygghet Säljö (2011) vilket kan kopplas med studien som gjordes av Yusuf 
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och Cevat (2018) där de beskriver vikten av digitala hjälpmedel som en stöttande metod som 

elever uttrycker att de oftast vill använda under en muntlig framställning. Resultatet från kun-

skapsöversikten visar att eleverna inte bara utvecklar sin muntliga framställning genom att 

använda en stöttande metod utan även den sociala kommunikationen.  

                 

Hur, var och när de olika stöttande metoderna som forskningen har visat bör användas har 

inte tydligt framkommit av forskarna. Dock har man kunnat identifiera eniga åsikter mellan 

de olika studierna där forskarna nämnt att metoderna bör användas kontinuerligt i undervis-

ningen. Likt Bergh (1987) som är en av forskarna som nämner vikten av att läraren kontinu-

erligt arbetar med dessa metoder har forskaren Olsson (2010) skrivit i sin avhandling att me-

toderna eleverna arbetar med inte ska kännas som något utöver undervisningen utan eleverna 

bör bli införstådda med att det är en del av undervisningen. Vidare har Olsson (2010) menat 

att det även skapar en trygghet och en större självkänsla för eleverna och därmed blir det 

muntliga talet något mer naturligt i samband med att man använder visuella eller digitala 

hjälpmedel. Bergh (1987) och Olsson (2011) skriver att trots att det finns flera metoder som 

läraren kan inkludera i elevers undervisning för att stötta deras muntliga tal är det viktigt att 

läraren använder de rätta metoderna som kan underlätta för läraren och för eleverna. Forskar-

na menar att även om en metod är bra för respektive elev så är det inte säkert att den skapar 

samma förutsättningar för en annan elev.  

Lärarens engagemang har även en bidragande roll i den muntliga delen då det är läraren som 

ska förbereda eleverna i tidig ålder. Ovan lyfter vi fram hur läraren kan förbereda eleverna för 

att få dem motiverade till att genomföra den muntliga delen i klassrummet. En stimulerande 

undervisning kan följaktligen skapa engagemang hos eleverna i form av motivation. Utifrån 

vårt resultat kan vi se att de elever som använder en stöttande metod i sin redovisning bidrar 

med ett större engagemang i klassrummet. Detta på grund av att eleverna själva beskriver att 

de är intresserade och vill använda en av metoderna. För att kunna behålla engagemanget be-

höver läraren därför tänka på att låta eleverna själva få testa de olika metoderna för att känna 

av vilken som passar dem bäst till att stimulera motivationen. Detta går även i linje med det 

krav som finns i Lgr11 (Skolverket, 2017) nämligen att eleverna bör ha tillgängliga hjälpme-

!24



del såsom stödord, bilder och digitala medier för att kunna planera och genomföra en muntlig 

presentation.  

Slutligen vill vi trycka på att vårt resultat även styrker betydelsen av att alla metoder är lika 

viktiga och att den ena inte utesluter den andra. Olsson  (2011), belyser att alla elever är olika 

och har således olika erfarenheter vilket gör att kunskap tillämpas på olika vis från individ till 

individ. Likaså är det med olika stöttande hjälpmedel där läraren bör ha i sina tankar att de 

har olika inverkan på olika elever. Vi har även kunnat identifiera att i princip alla forskare har 

på olika vis lagt stor tyngd på hur viktigt det är att läraren använder olika samarbetsövningar 

i sin undervisning. Detta för att skapa ett tryggt klassrumsklimat för eleverna och därmed 

bygga elevers självkänsla till att våga tala i olika sammanhang både på gruppnivå och på in-

dividnivå.  
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Konklusion och implikation 

Syftet med studien är att undersöka vad forskning säger om olika metoder som finns tillgäng-

liga för att stötta och förbättra elevers muntliga framställning, vilket undersöks genom en föl-

jande frågeställning: 

Vilka metoder visar forskningen vara tillgängliga för eleverna i en muntlig presentation? 

Resultaten från studien visar att det finns ett flertal aspekter att ta till hänsyn när det kommer 

till en utvecklad muntlig framställning. Översikten har visat att det finns flera olika metoder 

som gynnar elevernas muntliga framställning. Då den muntliga delen i grundämnet svenska 

är ett obligatoriskt moment är det bra för eleverna att ta del av de olika metoderna. De behö-

ver inte enbart använda digitala verktyg utan även kan använda olika föremål och lärarens 

hjälp. Lärarens stöttning och uppmuntran har en medverkande effekt på huruvida undervis-

ningen stimulerar en utveckling för den muntliga framställningen. För att den muntliga fram-

ställningen ska blir stimulerande krävs det alltid en motivation från lärare. 

Däremot anser vi att det saknas en del forskning gällande metoder som kan vara negativa. Vi 

anser även att forskning som behandlar metoden digitala verktyg var en aning sträv och vi 

hade hoppats hitta mer data som berör området. Dagens samhälle integreras alltmer med den 

nya tekniken som växer alltmer och tar en större plats i människors vardag, att därför se olika 

synvinklar från olika forskare som berör digitala verktyg i elevers muntliga framställning 

hade varit av stort intresse i arbetet. 

Den forskning vi hittat har till största del genomförts i Asien och USA därför anser vi att det 

behövs en fortsatt forskning inom den svenska skolan, för att undersöka om metoderna har 

samma effekt. Vi hade även önskat en mer specifik forskning i de lägre åldrarna då forsk-

ningen berör i högsta grad gymnasie- och högskoleelever. 
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I examensarbete II kommer vi att undersöka hur elever upplever den muntliga framställning-

en samt hur läraren arbetar med det utifrån varje elevs behov.  
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Bilaga A - Sökordstabell  

 

Databas Eric (hh.se) Eric (hh.se) Eric (hh.se) Eric (hh.se) Eric (hh.se)

Sökord "Oral presenta-
tion" or public 
speaking and 
elementary 
school

speech 
anxiety"oral"pre-
sentation* and 
elementary school 
and swedish lan-
guage

oral presentation 
and self”confi-
dence” or elementa-
ry”swedish”school 

oral presenta-
tion and self 
”confidence” 
and elemen-
tary school

public spea-
king anxiety 
or elementa-
ry school 
and swedish 
language

Begräns-
ningar

Peer Reviewed + 
10 års begräns-
ning + Educatio-
nal Level: Ele-
mentary Educa-
tion, Grade 1 - 
12, High Schools, 
Junior High 
Schools, Middle 
Schools, Primary 
Education, Se-
condary Educa-
tion)

Peer Reviewed + 
10 års begränsning 
+ Educational 
Level: Elementary 
Education, Grade 
1 - 12, High 
Schools, Junior 
High Schools, 
Middle Schools, 
Primary Educa-
tion, Secondary 
Education 

Peer Reviewed + 10 
års begränsning + 
Educational Level: 
Elementary Educa-
tion, Grade 1 - 12, 
High Schools, Juni-
or High Schools, 
Middle Schools, 
Primary Education, 
Secondary Educa-
tion  

Peer Revi-
ewed + 10 
års begräns-
ning + 
Educational 
Level: Ele-
mentary 
Education, 
Grade 1 - 12, 
High Schools, 
Junior High 
Schools, 
Middle 
Schools, Pri-
mary Educa-
tion, Secon-
dary Educa-
tion  

Peer Revi-
ewed + 10 
års be-
gränsning + 
Educational 
Level: Ele-
mentary 
Education, 
Grade 1 - 
12, High 
Schools, 
Junior High 
Schools, 
Middle 
Schools, 
Primary 
Education, 
Secondary 
Education  

Träffar 289 176 22 0 50

Urval 1 - - - - -

Urval 2 - - - - -

Valda käl-
lor - - - - -

Datum 01-dec 01-dec 01-dec 01-dec 01-dec
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Databas Eric (hh.se) Eric (hh.se) Swepub Swepub Swepub

Sökord "oral 
presentations or 
public speaking" 
and "elementary 
school students" 
and self 
confidence*

oral presentations 
or "public 
speaking" and 
elementary 
education and 
skills

klassrumsinterak
tion

muntlig 
presentation

"Muntlig 
framställning"

Begräns
ningar

Peer Reviewed + 
10 års 
begränsning + 
Educational Level: 
Elementary 
Education, Grade 
1 - 12, High 
Schools, Junior 
High Schools, 
Middle Schools, 
Primary 
Education, 
Secondary 
Education)

Peer Reviewed + 10 
års begränsning + 
Educational Level: 
Elementary 
Education, Grade 1 
- 12, High Schools, 
Junior High 
Schools, Middle 
Schools, Primary 
Education, 
Secondary 
Education 

10 års 
begränsning: 
(2007, 2008, 
2009, 2010, 
2011, 2012, 
2013, 2014, 
2015, 2016, 
2017) + 
referensgranskat

10 års 
begränsning: 
(2007, 2008, 
2009, 2010, 
2011, 2012, 
2013, 2014, 
2015, 2016, 
2017) + 
referensgransk
at

10 års 
begränsning: 
(2007, 2008, 
2009, 2010, 
2011, 2012, 
2013, 2014, 
2015, 2016, 
2017) + 
referensgransk
at

Träffar 67 29 7 13 28

Urval 1 - 20 - - 5

Urval 2 - 10 - - 3

Valda 
källor - 7 - - 2

Datum 01-dec 01-dec 01-dec 01-dec 01-dec
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Bilaga B - Artikelöversikt  

Författa
re. (År).

SYFTE
METOD POPULATIO

N

ÅRS
KUR

S 

EXP
ERI

MEN
TELL 
DESI

GN

KVA
SI-

EXPE
RIME

NTE
LL 

DESI
GN

ICKE
-

EXPE
RIME

NTE
LL 

DESI
GN

EN
KÄ

T

IN
TE
RV
JU

FOK
USG

RUPP

OB
SE
RV

ATI
ON

FA
LL
ST

UD
IE

TE
XT
AN
AL
YS

ME
TA
ST

UD
IE

EL
E
V
E
R

L
Ä
R
A
R
E

L
Ä
R
O
M
E
D

EL

A
N
N

AT

.Boyce, 
Janet S, 
Alber-
Morgan
, Sheila 
R, 
Riley, 
Jeanette 
G 
(2007).

Syftet var att 
undersöka hur olika 
aktiviteter ger 
motivation som gör 
det möjligt för 
eleverna att bli 
skickliga i en mängd 
olika talsituationer.

x X X 1 4 & 6

Ergen, 
Yusuf; 
Elma, 
Cevat 
(2018)

Syftet med den här 
studien var att 
fastställa 
grundskollärares 
praxis och 
svårigheter kopplade  
till studenter som 
anses ha svårt för  
muntlig 
kommunikation. 

x x 21 4-6

Larmer, 
John; 
Mergen
doller, 
John R. 
(2013)

Syftet är att låta 
elever organisera och 
förklara  sina ideer i 
muntliga 
presentationer med 
hjälp av visuella 
redskap. Enligt 
Common Core State 
Standards är 
projektbaserat 
lärande det perfekta 
sättet att bygga tal- 
och 
presentationskunskap
er.

X

Tidig 
grund
skola 
- 
gymn
asie.

Webb, 
Paul 
(2010). 

Syftet var att 
undersöka att främja 
diskussion, skrivande 
och argumenterande 
aspekter av 
vetenskaplig 
läskunnighet i 
grundskolan och 
mellanskolan. 

X X X X

Sp
rå
kl
är
are

4-6
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Greenha
wk, Jan 
(1998)

Syftet med denna 
artikel är att visa hur 
skolan Maryland har 
uppnåt framsteg för 
sina elever med en 
20% genom att ändra 
olika metoder som de 
skriver om i deras 
artikel. 

X 4-6

Baxter, 
J. A. 
( 2000).

Syftet med denna  
undersökning var att 
diskutera varför 
många tjejer i 
förhållande till 
pojkar upplever 
svårigheter när det 
krävs för att tala i 
formella, offentliga 
eller okända 
sammanhang.

X

Roby, 
Douglas 
E. 

Syftet med 
undersökningen var 
att analysera lärarnas  
nivå�av rädsla eller 
ångest i samband 
med verklig och 
förväntad muntlig 
kommunikation. 

X X 10
7

Lärar
e

Cecilia 
Olsson 
Jers

Syftet med den här 
avhandlingen är att 
undersöka hur 
gymnasieungdomar 
bygger och etablerar 
ethos och hur de 
utvecklar sin 
kommunikati- va 
kompetens. 

X X Gym
nasiet
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Cecilia 
Olsson 
Jers

I artikeln 
argumenterar Secilia 
för att bygga och 
etablera ethos som  
ska ses som olika 
processer i en 
undervisningssituatio
n. Artikeln handlar 
om unga vuxnas 
möjligheter att bli 
talare i offentliga 
sammanhang och 
deras vilja att framstå�
som (och känna sig) 
trovärdiga; det 
handlar om viljan att 
framstå�med ett starkt 
ethos.  
 
 
 
  
 
 
  
 
 

X Gym
nasiet
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