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ABSTRACT  

Syftet med föreliggande uppsats är att studera gymnasielärares konstruktioner av muntlig 

framställning inom svenskämnet. Underlaget för undersökningen är ett fokusgruppsamtal med 

sex gymnasielärare i svenska. Uppsatsen har sin utgångspunkt i diskursanalysens metodologi 

och socialkonstruktionismens teori. Resultatet bearbetas och analyseras med hjälp av 

diskursanalytiska och diskurspsykologiska begrepp.  

   Resultatanalysen visar att de undersökta svensklärarna konstruerar muntlig framställning 

som något som människor generellt är rädda och nervösa inför, men samtidigt som något som 

anses vara lätt och lustfyllt. Därutöver ses konstruktionen av muntlig framställning som ett 

ofullständigt medium, vilket kräver textproduktion som komplement. Slutligen framställs 

grundskolan som ansvariga för den problematik som lärarna framhåller finns på gymnasiet 

gällande muntlig framställning. Svensklärarnas konstruktioner av muntlig framställning 

diskuteras sedan i förhållande till uppsatsens teoretiska perspektiv och tidigare litteratur.  
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1 INLEDNING  

1.1  Bakgrund  

I svenskans nya ämnesplan för gymnasieskolan uttrycks bl.a. att svenskundervisningen ska 

stimulera elevens lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja elevens personliga 

utveckling (www.skolverket.se). 1Det uttrycks inte explicit i styrdokumenten att dessa 

färdigheter ska stå i någon inbördes hierarki till varandra. Således kan det tolkas som att tala 

och lyssna ska ses som likvärdiga med skriva och läsa. Under mina sammanlagda fem år på 

lärarutbildningen har jag varken fått någon undervisning i muntlig framställning, eller om 

bedömning och betygsättning relaterat till denna redovisningsform. Vidare har jag, under 

mina VFU-perioder på gymnasieskolor, erfarit att svenskämnets tyngdpunkt har legat på 

textproduktion och läsning, även i undervisningsmoment som behandlar dramatik eller 

muntlig framställning. Elever kan välja bort muntliga presentationer och ersätta dem med en 

skriftlig inlämning. Detta kan kopplas till att skolan vanligtvis utgår ifrån ett 

hierarkiskt/vertikalt medieringbegrepp, där skriftspråket rankas högst (Marner & Örtegren, 

2003). Jag har också upplevt att när muntlig framställning sker ”räcker det” med att eleven 

pratar inför en grupp. Krav eller möjlighet till utveckling inom den muntliga framställningen 

erbjuds i de flesta fall inte. I de fall där respons ges är den vanligtvis kopplad till innehåll, inte 

till framförande. När det gäller textproduktion däremot, läggs tonvikt vid progression och 

responsen behandlar både textens innehåll och dess framställning. Att utveckla en kompetens 

i muntlig framställning anser jag vara minst lika viktigt som att lära sig bemästra skrivkonsten 

och tillägna sig olika typer av texter. En verbal skicklighet krävs i såväl vidare studier som i 

det framtida yrkeslivet, men även i andra mer vardagliga situationer.  

   Min ambition med denna undersökning är mot bakgrund av ovanstående att identifiera, 

studera, analysera och diskutera de tolkningsrepertoarer som svensklärare använder sig av i 

samtal om muntlig framställning.  

 

 

 

                                                            
1 Gymnasieskolan genomgår i skrivande stund en reform och använder två ämnesplaner parallellt. Vikten av muntlig 

framställning understryks dock i båda dessa ämnesplaner.  
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1.2  Syfte och forskningsfrågor  

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka gymnasielärares konstruktioner av muntlig 

framställning inom svenskämnet. Mot bakgrund av detta kommer studien att ha sin 

utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och resultatet kommer att analyseras 

med hjälp av begrepp hämtade från diskursanalysens och diskurspsykologins metodologi.  

   Vidare är studiens syfte att lyfta upp skolans arbete med muntlig framställning till reflektion 

och diskussion.  

   Uppsatsens frågeställning lyder:  

- Hur konstruerar några svensklärare på gymnasiet muntlig framställning?  

 

 

1.3  Begreppsdefinition  

I detta avsnitt kommer en begrepps- och definitionsutredning att framläggas. Inledningsvis 

anser jag det vara av vikt att framhålla den problematik som påträffas i samband med 

definitioner, vilken består i att klassifikationer och definitioner bara till synes är neutrala. De 

genomsyras av teori, filosofi och ideologi samt av förutfattade meningar. Begrepp kan 

definieras på en rad olika sätt och en definitions lämplighet, beror på dess användningsområde 

och på vad som är användarens verkliga problematik och kunskapsintresse (Arvidsson 

2008:53 f).  

 

 

1.3.1  Muntlig framställning  

Muntlig framställning syftar vanligtvis på den uttrycksform som förekommer i skolan, där en 

elev eller en grupp av elever redovisar ett innehåll, som de i olika utsträckning har förberett 

sig på inför varandra och inför läraren. Huruvida denna uttrycksform ska benämnas som genre 

eller ej diskuteras i skrivande stund. Diskussionen berör dels den vetenskapliga förståelsen av 

begreppet genre och dels den praktiska användningen av detsamma (Olsson, Jerns 2010:91).  

   Den moderna genreteorin bygger på en föreställning kring att genrer är knutna till sociala 

handlingar. En genre är alltid förankrad i en konkret situation och har på så vis en bestämd 

funktion, där det är situationen och funktionen som bestämmer genren (Løkensgard, Hoel 

2000:59). Bakhtin är en av de som har bidragit till den moderna genreteorin. Han utgår ifrån 

att allt språkbruk är dialogiskt. Genrer är strukturer som ingår i, och som utvecklats genom 

olika områden av mänsklig aktivitet. Genrer består av flexibla och föränderliga mönster. 

Dessa innehåller fyra beståndsdelar (Bakhtin 1986:60 ff, 78ff).  
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1, Innehållet – det vi önskar uttrycka.  

2, Formen – sättet att organisera tankar och ord.  

3, Funktionen – syftet med det skrivna eller talade.  

4, Den konkreta situationen – med dess många dimensioner och kontexter.  

   Mot bakgrund av ovanstående kommer muntlig framställning, i denna studie att definieras 

som en genre, vilken förekommer i skolan. Dysthe benämner denna genre som en skolgenre, 

även om hon delvis liknar den vid radio- och televisionsgenrer (Dysthe 1996:193, 198f). Som 

tidigare har nämnts försiggår en omfattande diskussion kring vad som ska genrebenämnas.      

   Givetvis kan muntlig framställning som genre problematiseras. Exempelvis kan denna genre 

snarare ses som ett paraplybegrepp till underordnade genrer inom den muntliga sfären, så som 

debatt, argumenterande tal eller presentation. Genren kan även betraktas som en hybridgenre, 

eftersom det inom denna vanligtvis förekommer både en skriftlig och muntlig användning av 

språket (Dysthe 1996:87, 198 f). Dessutom är det inte ovanligt att fysiska redskap används vid 

muntlig framställning, så som bilder, powerpoint och filmsnuttar. Att jag har valt att definiera 

muntlig framställning som en genre beror på att denna uttrycksform syftar till att en elev eller 

en elevgrupp redovisar ett innehåll, som de i olika utsträckning har 

förberett/planerat/organiserat. Det talade, d.v.s. innehållet avser att fylla en viss funktion och 

framläggs i en konkret situation. Den muntliga framställningen definieras således som genre 

utifrån Bakhtins fyra grundelement.  

   Vid sidan av genrebestämningen, definieras muntlig framställning som medium i 

föreliggande studie. Medium syftar till en specifik uttrycksform, eller det sätt som ett innehåll 

presenteras på eller genom. Ett medium kan alltså definieras som något som underlättar 

överföring av exempelvis ord, bilder eller ljud från en källa till en annan källa. Dessa källor 

benämns vanligtvis som ”sändare” och ”mottagare”. Sändaren är den källa som överföringen 

kommer ifrån eller igenom medan mottagaren är den som tar emot informationen (Berger 

1995:13).  

   Muntlig framställning skulle mot ovanstående resonemang även kunna ses som en 

multimodal uttrycksform, d.v.s. att ett medium inte per automatik utesluter ett annat medium 

(Marner & Örtegren 2003:23). I detta sammanhang skulle då den multimodala uttrycksformen 

muntlig framställning kunna jämföras med begreppet hybridgenre.  

   Mot bakgrund av framlagda definitioner kommer muntlig framställning fortsättningsvis, i 

denna uppsats, att benämnas både som genre och medium.  
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2  LITTERATURGENOMGÅNG  

I detta kapitel presenteras litteratur som är relevant för studien. Trots att muntlig 

framställning, i form av elevers förberedda talande är en vanlig redovisningsform i skolan, är 

forskning kring denna genre inte särskilt stor. Det finns dock en uppsjö publikationer kring 

retorik och talarkonst. Dessa rör, förutom dess historia, både praktiska råd och problem som 

vanligtvis uppstår i talarsituationer. Den forskning som rör muntlighet i skolan har främst sina 

utgångspunkter i didaktik, respons och bedömning.  

   På grund av denna uppsats omfattning och mot bakgrund av dess frågeställning kommer 

detta kapitel att innefatta den litteratur som behandlar muntlig framställning i den nordiska 

skolan.  

   Den senaste avhandlingen inom ämnet är skriven av Cecilia Olsson Jers (2010). Olsson Jers 

undersöker hur man bygger och etablerar ethos i klassrummet. Utgångspunkten för studien 

ligger i det nära samspel som författaren anser finnas mellan kommunikativ kompetens och 

demokrati och ethos är i detta sammanhang definierat som trovärdighetsfaktor i 

kommunikationssituationer. Hon studerar också hur undervisningen kring muntlighet är 

utformad och hur den skiljer sig från skriftlighet. Vidare undersöks hur den muntliga 

responsens form och innehåll ser ut. Resultaten påvisar bl.a. hur betydelsefullt ett metaspråk 

är, bland såväl elever som lärare, för att kunna ge konstruktiv respons rörande muntlig 

framställning. Dessutom framkommer att byggandet och etablerandet av ethos i klassrummet 

måste ses som ett processkapande.  

   Anne Palmér (2010) undersöker hur tillförlitlig bedömningen är av det muntliga delprovet 

som finns i Svenska B:s nationella kursprov. Studien är utförd mot bakgrund av den 

förändring som genomfördes 2007, vilken bestod i att den muntliga delen i det nationella 

provet i Svenska B skulle utökas och stramas upp. Palmér utgår ifrån nio filmer med 

elevanförande. I studien konstateras att betygsättningen av den nya muntliga delen är mer 

samstämmig, vilket Palmér kopplar till att den nya bedömningen är kvalitativ och görs i direkt 

anslutning till elevens muntliga framställning.  

   Palmér (1999) studerar även lärares och elevers syn på muntlig framställning kopplat till 

undervisning och bedömning. Författaren undersöker hur stor plats den muntliga 

framställningen får i skolan i allmänhet och i svenskämnet i synnerhet. Vidare studeras vilken 

roll elevens kompetens i muntlig framställning spelar för betygsättning. Palmér använder sig 

av kvalitativa intervjuer med lärare och elever och drar slutsatsen att talundervisning, i de 

skolor som har undersökts, sker slumpmässigt. Talet ses som en del i den övriga  
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undervisningen och lyfts endast fram sporadiskt, även om lärarna utrycker att de vill arbeta 

mer konsekvent med talet i undervisningen. Lärarna värderar förhållandet mellan tal och skrift 

olika och studiens resultat har en skiftande karaktär. Några lärare anser att talets betydelse i 

betygsättning är viktig, medan andra inte gör det. Även elevresultatet varierar. I vissa fall 

säger sig eleverna veta hur lärarna resonerar kring betygsättning av muntlighet, medan elever 

i andra fall uppger att de inte har en aning om hur deras lärare resonerar kring betygsättning.  

   Även Ann-Marie Folkesson (1998) undersöker hur man arbetar med bedömning av muntlig 

framställning i skolan och vilka kriterier som ligger som utgångspunkt för denna bedömning. 

Folkesson har dock fokus på de yngre eleverna och studien är inte förankrad i några nationella 

prov. Folkesson beskriver och analyserar ett slumpmässigt urval av muntliga uppgifter som 

har ägt rum i en åk 5. Syftet är att utveckla bedömningskriterier för muntlig framställning. 

Resultatet visar att det är möjligt att beskriva och bedöma elevernas muntliga framställningar 

utifrån de framtagna kriterier som ligger till grund för undersökningen.  

   Istället för bedömning och bedömningskriterier för muntlig framställning fokuserar Eva 

Hultin (2006) på de olika samtalsgenrer som förekommer i litteraturundervisningen i 

gymnasieskolan. Även om Hultin behandlar det motstånd som många elever känner inför att 

tala inför grupp står alltså litteraturundervisningens samtalsgenrer i centrum, och inte muntlig 

framställning som redovisningsform. Hultin anser själv att studiens heuristiska värde ligger i 

att den samtalsgenreanalys som sker i avhandlingen bidrar till ett didaktiskt analysverktyg, 

som kan synliggöra och beskriva sådant som i undervisningen ofta blir taget för givet. När 

dessa aspekter verbaliseras uppstår möjlighet att även reflektera över dem.  

   Mads Th. Haugstedt (2004) behandlar muntlighetens tvåsidighet, muntlighet i undervisning 

och undervisning i muntlighet, i sin bok som är ett resultat av en rad forsknings- och 

utvecklingsprojekt. Th. Haugsteds utgångspunkt ligger i hans tanke kring att det danska 

undervisningssystemet inte har en muntlighetspedagogik, även om muntliga genrer och talat 

språk ingår som en del i kursplanerna, i alla skolans stadier. Ämnena som behandlas i boken 

rör sig i de didaktiska och metodologiska domänerna. Forskaren kommer fram till att lärarna 

vet att man ska arbeta med muntlighet men man vet inte riktigt hur. Th. Haugstedt lyfter fram 

muntlighetens många möjligheter, vilka baseras på samtal och dialoger mellan lärare och 

elever samt deras reflektioner kring ämnet, vilka i sin tur har legat till grund för 

undersökningen.  

   Utöver den ovan nämnda litteraturen har ett antal böcker skrivits om svenskämnet i 

allmänhet, där vissa sekvenser tar upp sådant som rör muntlig framställning i 

svenskundervisningen, däribland Per Olov Svedners (2010) bok som försöker möta de krav på  
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svenskundervisningen som följs av de nya mediernas genomslag och den kulturella förändring 

eleverna befinner sig i. Svedner menar att boken kan ses som en hjälpreda och 

inspirationskälla för alla svensklärare som arbetar i grundskolans högre åldrar samt på 

gymnasienivå. Det som rör muntlighet i Svedners text handlar om elevernas tal, där samtalet 

som undervisningsform behandlas. Dessutom får föredraget, retoriken och argumentationen 

ett visst utrymme. Vidare presenteras drama som både medel och mål i svenskämnet. Fokus 

ligger på hur man kan arbeta med dessa delar i undervisningen.  

   Gunilla Molloy (2007) behandlar svenskämnet främst utifrån lärares reflektioner kring sin 

egen undervisning och visar på olika bakomliggande undervisningstraditioner, vars påverkan 

man inte alltid är medveten om. Boken lyfter även fram hur svenskämnet kan komma att 

formas i framtiden, utifrån skolans dubbla uppdrag, d.v.s. kunskapsuppdraget och 

demokratiuppdraget. I denna bok läggs tyngdpunkten på text och läsning. Det som rör 

muntlighet är kopplat till svenskundervisningens samtalsgenrer.  

   Inom samma ämnesområde återses en sammanställning av föredrag, vilka alla ägde rum på 

en konferens i Lund 1996. Temat för konferensen var Svenska i skolan. De områden som är 

mest centrala i denna sammanställning är tal, berättande, läsning, skrivning samt svenska som 

andra språk. De avsnitt som berör muntlighet i svenskundervisningen diskuterar 

vardagssamtalet, invandrarbarns återberättelser med fokus på syntaktiska mönster och elevers 

talängslan. Fokus ligger således på eleven och inte på svenskläraren.  

   Edmund Knutas (1994) har utfört en studie, vilken är kopplad till 1994 års skolreform, då 

lpo94 trädde i kraft. Syftet med undersökningen är att studera relationen mellan lärares 

didaktiska val i svenskundervisning och valens bakomliggande orsaker samt de sociala och 

samhälleliga konsekvenser som detta kan tänkas leda till. Svensklärare uppfattar och 

behandlar sitt ämne olika och författaren ställer sig frågan varför de gör det. Undersökningen 

visar att lärarna som ingår i studien har en vag uppfattning kring det didaktiska begreppet.     

   Vidare påvisas att de undersökta lärarna lägger stort ansvar på den enskilda eleven vad det 

gäller elevens litterära och språkliga utveckling.  

   Slutligen bör Sylvi Pennes Frøydis (2008) didaktiska bok för lärare i muntlig framställning 

nämnas. Boken är uppdelad i tre delar och presenterar inledningsvis forskning kring hur man 

arbetar med muntlighet i den norska skolan. Del två består av en redogörelse för de 

förutsättningar som krävs för att arbeta muntligt i klassrummet, där exempelvis retorik, 

multimodalitet och dramatisering lyfts fram. Slutligen synliggörs det praktiska 

klassrumsarbetet med muntliga framställningar och även konkreta undervisningsupplägg.  

 

6 
 



 
 

   Av ovanstående litteraturgenomgång går att utläsa att ingen forskning finns kring lärares 

konstruktioner av muntlig framställning. Jag anser det vara av stor vikt att utreda dessa 

konstruktioner, eftersom dessa kan påverka svenskundervisningen i exempelvis sådant som 

rör didaktik, metodval, respons och bedömning. Föreliggande utredning kan alltså bidra med 

förståelse för hur svensklärare agerar i sammanhang som rör muntlig framställning och på så 

sätt även utveckla den befintliga svenskundervisningen.  

 

 

3  TEORETISK BAKGRUND  

I detta kapitel framläggs socialkonstruktionismens grunddrag. Valet av detta teoretiska 

perspektiv grundas på studiens forskningssyfte och dess frågeställning. Studien ämnar 

undersöka hur lärare konstruerar muntlig framställning. Socialkonstruktionismen baseras på 

tanken om att vår kunskap är ett resultat av hur vi har utformat världen. Människan 

konstruerar således, genom socialt samspel, verkligheten (Angelöw, Jonsson 2000:53 ff, 

Winther Jorgensen, Phillips 2002: 11 f). Denna teoretiska utgångspunkt lämpar sig väl i en 

studie som har för avsikt att undersöka konstruktioner. Dessutom genomsyras detta teoretiska 

perspektiv av en kritisk inställning till självklar kunskap, vilket medför att diskursanalys som 

metodologi är lämplig, då denna avser problematisera den studerade företeelsen eller 

fenomenet. De frågor som utgör problematiseringen handlar om hur människan skapar olika 

verkligheter, vilka kulturella faktorer som ligger till grund för detta skapande, varför den 

skapas på just ett visst sätt samt när denna beskrivning av verkligheten anammas som riktig 

(Börjesson 2002:19 f, 23 ff).  

   Därutöver presenteras teorier kring mediespecifikt och medieneutralt perspektiv samt kring 

skolans träningslogik. Att dessa två sistnämnda teorier anförs i denna studie bottnar i 

socialkonstruktionismens nära samspel med den befintliga kulturella kontexten, vilken anses 

ha betydelse för såväl identitet som världsbildsskapande. I detta fall kan skolans träningslogik 

fungera som en representation av det sammanhang där lärarna i undersökningen konstruerar 

muntlig framställning. Det mediespecifika och det medieneutrala perspektivet kan på samma 

vis företräda de olika sätt som lärarna arbetar med olika medier i undervisningen, där 

exempelvis muntlig framställning finns representerat.  

   Ett visst mått av operationalisering sker i avsnittet som rör mediespecifikt och medieneutralt 

perspektiv. Detta på grund av att teorier kan erbjuda flera olika verktyg, vilket gör att en 

diskussion kring min syn på de olika teorierna och begreppen är av vikt. I avsnittet som rör  
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skolans träningslogik kommer vissa delar att fokuseras så att teorin passar denna studies syfte 

och storlek.  

 

 

3.1  Socialkonstruktionismens huvudantaganden  

Det finns ingen renodlad definition som förenar alla de olika synsätt som kallas för 

socialkonstruktionism. Man brukar snarare prata om en familjelikhet, vilken går ut på att 

medlemmar inom samma familj inte har ett enskilt, gemensamt karaktärsdrag, utan snarare 

återkommande familjekaraktäristika. Dessa familjekarakteristika bidrar till att man kan utläsa 

att familjemedlemmarna tillhör samma grupp. Det finns således ingen entydig beskrivning 

eller något enskilt karaktärsdrag som ses som ett kriterium för att man ska kalla ett visst 

perspektiv för socialkonstruktionism (Lindgren 2005:53). Man kan dock se att forskare som 

använder sig av socialkonstruktionism utgår ifrån en kritisk inställning till självklar kunskap, 

d.v.s. att den kunskap vi har fått, eller skaffat oss om världen inte ska betraktas som en 

objektiv sanning. Vår kunskap är snarare ett resultat av hur vi har utformat världen och 

således inte en spegelbild av någon absolut verklighet. Hur vi konstruerar världen står i 

förhållande till hur vi kategoriserar densamma. Vidare ses människan, utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv, som en historisk och kulturell varelse. Det innebär att 

vårt sätt att se på världen alltid är förankrat i en historisk och kulturell kontext. Detta får till 

följd att våra världsbilder och identiteter inte är statiska. Det hade alltid kunnat vara 

annorlunda, beroende på historia och kultur. Världsbilderna och identiteterna är dessutom 

föränderliga över tid. Den sociala världen konstrueras alltså socialt. Tillvaron är på så sätt 

varken förutbestämd eller utgjord av yttre förhållanden och människan består inte heller av en 

rad ursprungliga egenskaper. Ett socialkonstruktionistiskt synsätt betyder att man ser de 

uppfattningar som finns kring världen som skapade genom sociala processer. Det är också i 

dessa processer som verklighetsuppfattningen kan behållas eller förändras. I det sociala 

samverkandet skapas gemensamma sanningar. Dessa sanningar eller kunskaper leder i sin tur 

till handling. När en världsbild har konstruerats blir vissa handlingsmönster naturliga medan 

andra blir omöjliga, vilket innebär att sociala konstruktioner leder till ett konkret agerande 

(Angelöw, Jonsson 2000:53 ff, Winther Jorgensen, Phillips 2002: 11 f).  
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3.2  Mediespecifikt/medieneutralt perspektiv  

När forskning utförts kring skolans estetik har de semiotiska begreppen mediespecifik 

respektive medieneutral estetik kommit att användas (Marner & Örtegren 2003). Inom det 

medieneutrala perspektivet betraktas medierna som oproblematiska bärare av information, 

d.v.s. att uttrycksformen som används och dess specifika inslag inte specificeras. Mediet i sig 

blir oviktigt, i den betydelsen att frågorna vad, hur, på vilket sätt inte ställs. Det 

mediespecifika perspektivet syftar istället till att ett särskilt medium kan förmedla ett innehåll 

utifrån det särskilda mediets egna villkor (Marner & Örtegren 2003:48 f ). Begreppen går att 

härledas till Vygotskijs idé om mediering, vilken beskriver funktionen hos de medier och de 

verktyg som vi människor använder oss av i vår kommunikation med omvärlden. Exempel på 

medier är kropp, föremål, bild, musik, språk och matematik. Dessa medier tillåter olika sorters 

medieringar för att producera olika typer av betydelser. Ett medium kan inte bytas ut mot ett 

annat, utan att någon information går förlorad (Ericsson & Lindgren, 2007:17).  

   I denna uppsats kommer mediespecifik respektive medieneutral estetik att ersättas med 

mediespecifikt och medieneutralt perspektiv. Begreppens grundprinciper är dock de samma, 

men genom att estetik byts mot perspektiv vidgas teorin och kan då appliceras på all 

undervisning som rör olika medier, i denna studies fall mediet muntlig framställning.  

 

 

3.3  Skolans träningslogik  

Marner och Örtegren använder sig även av det vertikala/hierarkiska medieringsbegreppet i 

sina studier kring skolans estetik, vilket innebär att man värderar olika medier högre än andra. 

Utifrån detta synsätt ses skriftspråket som den mest betydelsefulla medieringen i både skola 

och samhälle (Marner & Örtegren 2003:12, 26ff). Detta begrepp kan sammankopplas med 

Tomas Saars teori kring skolans träningslogik, vilken delvis syftar till att skolans tyngdpunkt 

ligger på skriftliga framställningar. Skolans träningslogik bottnar i en tanke kring att skolan 

följer ett slags mönster för handlande. Denna träningslogik erbjuder ett handlingsförnuft som 

är tvingande. Träningslogiken kan ses som en sammansmältning av många olika bakgrunder, 

så som historiska, ideologiska och diskursiva. Saars definition av begreppet syftar främst till 

att skolan ”bara gör”, för att man anser att det måste vara just på det sättet.  

   Saar identifierar sin träningslogik genom fem komponenter:  

1, Reproduktion av färdiga kategorier.  

2, Fokus på skriftliga beskrivningar.  

3, Föreskriven moral.  
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4, Uteslutningar av alternativa rationaliteter.  

5, Procedurer istället för meningsskapande (Saar 2005:55, 58 ff).  

   På grund av denna uppsats omfattning och mot bakgrund av det som denna studie ämnar 

undersöka, kommer jag i detta avsnitt främst lägga tonvikt på en av Saars fem komponenter, 

nämligen fokus på skriftliga inlämningar. Saar menar att elevers erfarenheter och upplevelser 

filtreras genom skriftproduktion, vilken medför reducering av deras möjlighet till andra 

förståelser. Även Saar hänvisar till Vygotskij, som menar att kunskap är beroende av våra 

kulturella redskap och av de redskap och interaktionsmöjligheter som finns. Med detta menas 

följaktligen att inga metoder för lärande är neutrala eller universella, utan en produkt av 

historien och den omgivande kulturen, så även den svenska skolans dominans av skriftliga 

gestaltningsformer (Saar 2005:58 f). Saar menar att elevernas gestaltning och förståelse av 

sina egna erfarenheter inte nås genom skrivmallen (Saar 2005:6).  

 

 

4  METOD OCH MATERIAL  

I följande avsnitt presenteras studiens metod och metodologi, dess procedur, de 

urvalsprinciper som ligger till grund för informantvalet samt uppsatsens material. Slutligen 

återges de etiska överväganden som har varit förenade med undersökningen.  

 

 

4.1  Metod  

Som metod har fokusgruppsamtal med sex svensklärare från olika gymnasieskolor utförts. 

Informantantalet är baserat på det rekommenderade antalet för en gruppintervju, vilket är sex 

till åtta personer. En för stor grupp kan bidra till att alla inte kommer till tals. En för liten 

grupp kan göra att samtalsledaren, i det här fallet jag, dominerar gruppen i för stor 

utsträckning (Krag Jacobsen 1993:172).  

   Valet av metod baseras på att studien undersöker gymnasielärares konstruktioner av muntlig 

framställning inom svenskämnet. När man studerar hur människor talar om ett speciellt 

ämnesområde är fokusgruppsamtal att föredra, eftersom dessa genom sin informella 

samtalskaraktär kan leda till insikter som en konventionell, individuell intervju inte hade lett 

fram till. Av samma anledning kan även denna metod inspirera till bidrag från intervjuade 

som vanligtvis inte vill bidra med sina åsikter (Denscombe 1998:137 f). Fokus för denna 

metod ligger på interaktionen inom gruppen som informationskälla. Det är alltså inte varje 
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enskild individs åsikt som är det mest centrala, utan snarare den kollektiva synpunkten 

(Denscombe 1998:137). Detta kan i sin tur kopplas till uppsatsens metodologi, d.v.s. 

diskurspsykologi, vilken har fokus på språket som system och på hur tolkningsrepertoarer 

skapas genom individers interaktion (Ericsson 2006:45). Vidare bottnar detta metodval i att 

det i ett fokusgruppssamtal med flera individer kan framläggas åsikter som går stick i stäv 

med varandra, vilket är av intresse för studiens syfte och därmed för analysen.  

   Det genomförda fokusgruppsamtalet har haft ett drag av öppen diskussion, där jag har 

fungerat som samtalsledare/moderator (Krag Jacobsen 1993:171). Metoden har sin 

utgångspunkt i den semistrukturerade intervjumodellen. I denna modell har intervjuaren en 

lista med teman som ska behandlas och frågor som ska besvaras. Intervjuaren är flexibel vad 

det gäller temanas ordningsföljd (Denscombe 1998:135).  

   Mot bakgrund av ovanstående rader utarbetades en semistrukturerad samtalsguide inför 

fokusgruppsamtalet. Avsikten med denna guide var att täcka in de teman som jag ansåg vara 

av vikt att undersöka för att få svar på studiens frågeställning. Därefter formulerades ett antal 

frågor kring de mest centrala delarna i undersökningen (se bilaga 1). Frågor som är 

uppbyggda på ett tematiskt vis brukar ofta ge spontana och fria svar (Denscombe 2006:135).  

   Fokusgruppsamtalet dokumenterades genom filminspelning, eftersom det erbjuder en 

beständig dokumentation av det som sägs under intervjun (Denscombe 1998:45). 

Filminspelning är dessutom den mest användbara datainsamlingsmetoden i studiet av social 

interaktion (Rönnqvist & Vinterek 2008:141). Ytterligare en fördel med denna 

dokumentationsmetod är att även den icke-verbala kommunikationen dokumenteras, vilken 

kan ses som ett komplement till de muntliga utsagorna då materialet ska analyseras. Dessutom 

kan den icke-verbala kommunikationen styrka resultatet och på så sätt bidra med validitet och 

tillförlitlighet i undersökningen. Ännu en fördel är att ett filminspelat fokusgruppsamtal 

underlättar vid efterarbetet, eftersom man genom den rörliga bilden lätt kan uppfatta vem som 

säger vad och på så sätt minimeras risken för att materialet feltolkas.  

   Avslutningsvis är det av vikt att belysa den problematik som kan uppstå vid gruppintervjuer. 

Det kan finnas informanter som är ovilliga att avslöja sina tankar i andras sällskap. Vidare kan 

utåtriktade personer komma att dominera samtalet och påverka andra gruppdeltagares 

uttalanden (Denscombe 1998:138). Jag har dock eftersträvat att detta ska undvikas genom att 

försöka få till stånd ett så öppet samtal som möjligt, genom att inledningsvis låta samtalet ske 

utan styrning, d.v.s. att jag lät informanterna prata fritt en stund för att bekanta sig med 

varandra. Dessutom ledde den inledande presentationen (se bilaga1) till att lärarna hittade 

vissa gemensamma referenser som rektorer, kollegor, gemensamma skolkoncerner o.s.v. I 
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detta läge lät jag lärarna prata, utan att gå in och styra upp samtalet, vilket visade sig få den 

goda effekt på gruppen som jag hade hoppats på. När jag sedan ställde första frågan upplevde 

jag en uppsluppen och avslappnad stämning i gruppen. När samtalet flöt på kring det ämne 

som jag hade för avsikt att behandla valde jag att hålla låg profil. Detta för att undvika att jag 

som moderator skulle få en alltför framträdande roll och på så sätt styra samtalet i den 

riktning som jag önskade. I de fall då jag ansåg det vara nödvändigt att gå in och rikta fokus 

på ämnen eller teman, väsentliga för studien gjorde jag emellertid det. Detta i sammanhang då 

samtalet tenderade att behandla sådant som låg långt utanför undersökningens ramar. Detta 

gjordes genom frågor och följdfrågor, vilket medförde att jag på ett subtilt sätt även kunde 

fördela ordet till informanter som inte kommit till tals. Genom denna åtgärd reglerades då 

även informanternas dominans i samtalet.  

   Filmen transkriberades och analyserades med hjälp av diskursanalytiska och 

diskurspsykologiska begrepp. Diskursanalysen och diskurspsykologin får en närmare 

redogörelse i nedanstående avsnitt. Det som i detta sammanhang bör nämnas är att det kan 

uppstå en viss problematik när man som forskare studerar diskurser som man själv är en del 

av, eftersom forskaren kan få svårt att se diskurser som just diskurser. Det är lättare att 

betrakta det sammanhang man själv är inkluderad i som självklart och inte som en 

konstruerad verklighet (Winther Jørgensen och Philips 2000:28). Eftersom jag snart är 

färdigutbildad svensklärare tangerar jag att själv ingå i den grupp som jag i denna uppsats 

studerar, men eftersom jag i nuläget inte arbetar som svensklärare, befinner jag mig inte heller 

i svensklärarnas vardagliga kontext. Mot bakgrund av detta kan jag ses stå utanför den 

studerade gruppen.  

   Jag kommer inte att lämna något större utrymme i texten åt studiens generaliserbarhet, 

eftersom denna studie kan inräknas i den forskning som vanligtvis benämns som småskalig 

och kvalitativ. I detta forskningsfält är generaliserbarheten inte så relevant, då den ses fungera 

som något mätbart och kontrollerbart, vilket vanligtvis kopplas till kvantitativ och 

positivistisk forskning (Denscombe 2004:182).  

 

 

4.2  Diskursanalys och diskurspsykologi  

Denna studies metodologi kommer att ha sin utgångspunkt i diskursanalysen och i 

diskurspsykologin. Diskursanalysen tar sin utgångspunkt i poststrukturalistisk och 

socialkonstruktionistisk teori och grundar sig på tanken om att språket utgör basen för den 
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sociala verklighetens struktur, något som är nära sammankopplat med 

socialkonstruktionismens huvudtankar. Detta synsätt skiljer sig från den traditionella synen på 

språk som består i att språket reflekterar eller ger information om verkligheten (Ericsson, 

2006:45; Nylén, 2005:38 f). Diskurspsykologin växte under 1980-talet fram inom 

socialpsykologin i takt med att antagandet att verkligheten var socialt konstruerad utvecklades 

(Ericsson, 2006:50).  

   Diskursanalys är en övergripande beteckning för olika typer av diskursanalys exempelvis 

diskursteori, diskurspsykologi och Foucaultinspirerad analys. Diskursteori och 

Foucaultinspirerad analys fokuserar makrodiskurser medan diskurspsykologi koncentrerar sig 

på mikrodiskurser. Makrodiskurser (stora diskurser) är övergripande samhälleliga diskurser, 

exempelvis utbildningspolitiska diskurser, institutionella diskurser, moraliska och etiska 

diskurser etcetera. Mikrodiskurser (små diskurser) eller tolkningsrepertoarer är de diskurser 

människor bygger på i vardaglig interaktion (Ericsson 2006:50 f). Dessa diskurser har 

naturligtvis också sina rötter i makrodiskurserna men aktörsperspektivet är mera framträdande 

eftersom diskurserna omförhandlas i interaktion mellan människor (Ericsson 2006:48 ff).  

   Innan närmare utredning av diskursanalys respektive diskurspsykologi framläggs och hur 

dessa relaterar till denna uppsats kommer diskursbegreppet att definieras. Vanligtvis benämns 

diskurs som ett visst sätt på vilket man talar om och förstår världen. Diskurser ses då som 

talordningar och logiker, vilka fungerar normbestämmande. Diskurserna ger på så sätt uttryck 

för vad som betraktas som socialt och kulturellt accepterat och avgör därmed vad som är sant, 

trovärdigt och förnuftigt o.s.v. Genom att diskurserna sätter upp dessa gränser fastställs även 

det som inte är möjligt att sägas i ett visst sammanhang (Börjesson 2002:21, 35). Michel 

Foucault är den teoretiker som har haft störst betydelse för hur diskursbegreppet förstås. Detta 

medför att en närmare titt på Foucaults diskursdefinition vore på sin plats. Foucaults 

definition motsäger inte den allmänna tolkning av begreppet, som ovan har presenterats, utan 

ska ge en vidare förståelse för diskursbegreppet. Foucault talar om diskurser som system, 

vilka ger utrymme för meningsskapande. Detta kommer till uttryck genom språket men kan 

även manifesteras som handlingar och artefakter. Vidare är diskurser bundna till dess 

historiska kontext. Man kan således tala om samma företeelse på vitt skilda sätt vid olika 

tidpunkter i historien. I detta sammanhang talar Foucault om sannings- eller kunskapsregimer, 

vilka innebär att viss kunskap betraktas som sann och självklar i olika kulturer under vissa 

tidsperioder (Ericsson 2006:45 ff). Inom ett och samma diskursiva område förekommer dock 

en ständig kamp och diskurser är således inte statiska, utan förändras kontinuerligt. När en 

diskurs dominerar tystas, reduceras och utesluts andra diskurser (Ericsson 2006:48 ff).  
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Enligt Foucault är kunskap och makt två komponenter som står i nära förbindelse med 

varandra. Det är tillsammans med makt som kunskap uppstår och kan mot bakgrund av detta 

ses som en förutsättning för utveckling och förändring. Sammanfattningsvis definieras 

begreppet diskurs, i denna uppsats, som ett kunskapsbildningssystem, vilket kommer till  

uttryck genom olika medier, däribland språket. Detta kunskapsbildningssystem är historiskt 

och kulturellt sammankopplat, vilket får till följd att olika sannings- eller kunskapsregimer 

skapas i olika tider och kulturer. Diskurser skapar alltså mening, sammanhang och förståelse.  

   När diskursanalys används problematiseras den studerade företeelsen eller fenomenet. De 

frågor som utgör problematiseringen handlar om hur människan skapar olika verkligheter, 

vilka kulturella faktorer som ligger till grund för detta skapande, varför den skapas på just ett 

visst sätt samt när denna beskrivning av verkligheten anammas som riktig. Även om 

diskursanalysen fokuserar på ovanstående frågor baseras den också på kreativt tänkande och 

det finns därför inte någon egentlig mall för vilka frågor som ska ställas. Diskursanalysen 

handlar alltså om att studera sociala överenskommelser, d.v.s. sådant som vanligtvis tas 

förgivet. Dessa sociala överenskommelser antas, som tidigare nämnts, ha uppstått mot 

bakgrund av historien och i olika kulturella kontexter (Börjesson 2002:19 f, 23 ff). Det bör 

understrykas att varje fenomen eller företeelse som framhävs alltid kan skildras annorlunda, 

utifrån andra perspektiv samt diskuteras mot andra teoribildningar (Börjesson 2002:22).  

   Inom diskurspsykologin koncentrerar man sig, vilket framkommit tidigare, främst på de små 

diskurserna och även om aktörsrollen har en viss roll inom mera makroorienterad 

diskursanalys har den en än mer framträdande roll inom diskurspsykologin. Fokus ligger på 

hur individer använder sig av diskurser i vardaglig interaktion och vilken funktion olika 

retoriska strategier har. Diskurser som begrepp används vanligtvis inte, istället brukas 

benämningen tolkningsrepertoarer eller ”små diskurser”, vilka definieras som flexibla, 

språkliga tillgångar som är riktade mot ett visst agerande (Ericsson 2006:50 f). I föreliggande 

uppsats kommer tolkningsrepertoarer fortsättningsvis att användas, eftersom det är individers 

vardagliga interaktion och retoriska strategier som studeras.  

   De analysbegrepp som ligger till grund för analysen är inspirerade från diskursanalysen och 

diskurspsykologin. Begreppen är variation, konstruktion, funktion, extremisering samt 

konsekvens/effekt. Variation och konstruktion syftar till lärarnas olika sätt att tala om samma 

företeelse, i detta fall muntlig framställning. Genom lärarnas sätt att tala om muntlig 

framställning konstrueras fenomenet. I detta avseende tittar jag på de tekniker och den retorik 

lärarna använder för att framställa ett beteende som naturligt eller förkastligt. Fokus ligger 

även på vilken funktion uttalandena fyller. Det kan exempelvis handla om olika strategier att 
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försvara eller legitimera ett visst förhållningssätt. Med detta menas således att en del av 

analysens utgångspunkt ligger i vilka funktioner vissa argument och viss retorik fyller. 

Extremisering innebär att man förstärker sina uttalanden med adjektiv eller andra målande ord 

och uttryck. Det man framhåller blir på så sätt tydligare och mer synliggjort än om man skulle  

uttryckt sig mer neutralt (Ericsson 2006:66). Därutöver kommer konsekvenser/effekter av hur 

lärarna talar om muntlig framställning att analyseras, vilket innebär att jag utgår ifrån ett 

synsätt där diskurser ses som handlingsorienterade (Ericsson 2006:62 f).  

   Avslutningsvis bör det poängteras att varken diskursanalysen eller diskurspsykologin 

ersätter teorier utan hjälper snarare forskaren att göra något med sitt studieobjekt genom att ge 

perspektiv på de företeelser som resultatet visar på och ger därmed dessa ett meningsfullt 

sammanhang (Börjesson 2002:25). Sammanfattningsvis kan diskursanalysen med fokus på 

diskurspsykologin ses fungera som utgångspunkt, inspirationskälla och analysverktyg, vari 

föreliggande undersöknings analys är baserad på.  

 

 

4.3  Procedur, informanturval och material  

Inledningsvis kontaktades tjugo svensklärare på olika gymnasieskolor, såväl kommunala som 

privata, i olika kommuner via mail. Detta bottnade i ett försök att undvika att få informanter 

från en och samma skolkultur, vilken bl.a. skulle kunna vara kopplad till skolans policy. 

Dessa skolkulturer skulle i sin tur kunna påverka undersökningens resultat i någon riktning.    

   Den bakomliggande tanken med att kontakta lärare från olika skolor var att försöka 

motverka att undersökningen utförs i en redan etablerad grupp. I en befintlig grupp kan det ha 

utvecklats mer eller mindre formella ledare, vilka kan styra samtalets utgång. Det kan även ha 

skapats en gemensam uppfattning kring vad denna gruppdiskussion kommer att gå ut på, 

vilket kan hämma samtalets utveckling (Krag Jacobsen 1993:172 f).  

   Lärarna valdes ut från de olika gymnasieskolornas personalregister, vilka ligger tillgängliga 

på skolornas respektive hemsidor. Det kriteriet jag utgick ifrån i denna urvalsprocess bestod i 

att lika många män som kvinnor skulle kontaktas. Detta för att komma åt en så jämn 

könsfördelning som möjligt i fokusgruppen. Min ambition var också att åldersfördelningen i 

informantgruppen skulle vara så varierad som möjligt. Den strategi jag hade för avsikt att 

använda handlade om en vidare urgallringsprocess, efter att de tillfrågade svarat på mitt mail, 

d.v.s. att då jag fått ett antal intresserade lärare skulle välja ut sex stycken informanter med 

utgångspunkt i kön och ålder.  
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   I mailet återfanns en kort presentation av mig själv, information kring den undersökning jag 

ämnade göra samt förslag på datum, tid och plats för undersökningen. Jag valde dock att ge en 

vidare information kring studien för att undvika att informanterna i förväg skulle fundera ut 

svar som de kunde tänka sig var sådant som jag förväntade mig höra. Den information de fick 

bestod följaktligen i att fokusgruppsamtalet skulle behandla olika redovisningsformer i 

svenskämnet, alltså inte att jag avsåg undersöka konstruktioner av muntlig framställning.  

  Att söka informanter mailledes visade sig inte vara något fruktbart tillvägagångssätt. 

Samtliga tillfrågade uttryckte att de inte hade möjlighet att delta. Eftersom jag antog att en 

nytt mailutskick skulle få ett liknande utfall, använde jag mig av en annan strategi, vilken 

bestod i kontakter genom före detta VFU-handledare och tidigare studiekamrater. När ett 

tiotal namn på gymnasielärare i svenska var insamlade ringde jag upp dessa och ställde 

förfrågan om deltagande i fokusgruppsamtal. Det visade sig falla bättre ut. Jag fick slutligen 

tag på sex informanter som kunde tänka sig att ställa upp i ett fokusgruppsamtal, varav hälften 

var kvinnor och hälften män. Både lärare från kommunala och privata gymnasieskolor var 

representerade och dessutom är de verksamma på olika skolor, i olika kommuner. Det enda 

kriterium som inte uppfylldes var åldersspridningen. Det visade sig vara de yngre lärarna som 

var mest benägna att ställa upp i undersökningen. Informanternas åldrar sträcker sig mellan 

tjugosex och trettioåtta år.  

   En samtalsguide som kom att ligga till grund för fokusgruppsamtalet sammanställdes (se 

bilaga 1) och en offentlig lokal, där fokusgruppsamtalet kunde äga rum bokades. Detta för att 

platsen skulle vara så neutral som möjligt för deltagarna (Krag Jacobsen 1993:173). 

Fokusgruppsamtalet dokumenterades sedan med filmkamera. Filmen transkriberades och 

materialet analyserades med hjälp av analysbegrepp hämtade från diskursanalysen och 

diskurspsykologin.  

   Sammanfattningsvis kan det konstateras att studiens material består av ett nittio minuter 

videodokumenterat fokusgruppsamtal med sex deltagare, alla gymnasielärare i svenska. Detta 

har sedan transkriberats och resultatet har därefter strukturerats i teman, vilka har utarbetats 

med utgångspunkt i uppsatsens syfte, frågeställning och teoretiska bakgrund samt tillsammans 

med nyckeltermer som har framträtt i materialet. Dessa nyckeltermer har även varit till hjälp 

då framträdande mönster i materialet har definierats. Dessa mönster har i sin tur legat till 

grund för fastställandet av temana.  

   Någon närmare informantpresentation kommer inte att återges, då jag anser att det inte 

fyller någon större funktion för studien. Fokus i studien ligger på hur lärarna samtalar om 
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muntlig framställning och analysen av resultatet kommer inte lägga någon tonvikt på vare sig 

informanternas ålder eller arbetslivserfarenhet.  

   När citaten av samtalet presenteras i resultat- och analyskapitlet har uttalanden av 

utrymmesskäl komprimerats så att endast det som är av vikt för resultatet och analysen 

framkommer. Det innebär således att vissa småord som ”va” och ”så” har strukits. Av samma  

 anledning har vissa av mina följdfrågor och responsljud som ”mmm” och ”ja” tagits bort. I 

vissa fall har citat, som i samtalet avbrutits av pauser, medhåll eller korta inlägg från någon av 

de övriga samtalsdeltagarna knutits samman. I texten är detta markerat med (…). När citat 

från fokusgruppsamtalet anförs sker hänvisningar till vilken informant som yttrat det anförda 

genom att citat från Informant 1 är markerat med Informant 1 o.s.v.  

   Citaten från fokusgruppsamtalet i resultatkapitlet ska levandegöra resultatet och bidra med 

validitet och tillförlitlighet i resultat- och analyspresentationen.  

 

 

4.4  Forskningsetik  

Den etik som råder inom forskning tangerar den etik som gäller i samhället som helhet, d.v.s. 

att jag inte bör ljuga, lura eller bedra mina medmänniskor (Birkler 2008:148). Forskaren ska 

därutöver informera de som deltar i forskningsprojektet om studiens aktuella syfte(Rönnqvist 

& Vinterek 2008:19). I denna undersökning har informanterna endast fått information kring 

att studien rör olika redovisningsformer i svenskämnet. Eventuellt kan man diskutera 

huruvida detta är etiskt försvarbart eller ej, eftersom lärarna som deltagit i fokusgruppsamtalet 

inte har vetat att mitt verkliga syfte har varit att undersöka hur de konstruerar muntlig 

framställning. Att ge lärarna alltför preciserad information kring studien skulle kunna 

innebära att resultatet påverkas i någon riktning och därför är ett sådant tillvägagångssätt, där 

viss information utesluts, brukligt inom forskning.  

   I samband med kontaktandet av informanterna utlovade jag konfidentialitet (Kvale, 

Brinkmann 2009:88). Deltagarna i fokusgruppsamtalet har alltså blivit informerade kring att 

det i uppsatsen inte ska framgå varken vilka skolor eller vilka lärare som har varit involverade 

i studien. Av denna anledning presenteras vare sig lärarnas namn eller namnen på skolorna 

där de är verksamma. Informanterna är enbart markerade med Informant 1, 2 och 3 o.s.v.  
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5  RESULTAT OCH ANALYS  

I detta kapitel kommer fokusgruppsamtalets resultat att redovisas och analyseras inspirerat av 

diskurspsykologin. Varje avsnitt inleds med en sammanfattning av lärarnas konstruerande av 

muntlig framställning. Därefter följer resultaten och analysen med utgångspunkt i de 

analysverktyg som har presenterats i avsnittet föregående kapitel.  

 

 

5.1  Muntlig framställning - något att vara rädd och nervös inför  

Samtliga lärare i fokusgruppsamtalet konstruerar mediet och tillika genren muntlig 

framställning som en nervositetsskapande faktor för individen. Vidare tecknar lärarna en bild 

av muntlighet i skolan, som något som är naturligt att vara rädd inför. I detta sammanhang 

pratar lärarna inte enbart om elevers rädsla och nervositet inför muntlig framställning, utan 

även om en generell rädsla och nervositet som förväntas finnas när man ska tala inför grupp.  

   Nedanstående citat kommer från en samtalssekvens, där lärarna diskuterar elevers rädsla i 

samband med muntlig framställning. Lärarna framhåller att många elever vill hålla sina 

muntliga anföranden med bara läraren som åhörare, alternativt i en mindre grupp, något som 

av lärarna beskrivs som problematiskt. Nedan följer en lärares utsaga kring hur han brukar 

agera för att komma åt ovanstående dilemma.  

 
Informant 5: Däremot är det många som är rädda att tala inför andra. Det e jättemånga...Många 

som vill göra det själva eller i en liten grupp eller...Då får de ju ta det i en liten grupp, till 

exempel om det verkligen(…)  

Jag försöker ju alltid säga att alla blir nervösa när man ska stå inför en större grupp. Och de är ju 

inte så vana vid det. Jag försöker prata mycket om, när vi ändå pratar om att tala inför folk, att ta 

upp det här med nervositeten, hur det yttrar sig fysiskt, psykiskt. Metoder för att komma ihåg hur 

man andas och lugna ner sig...Jag försöker ge dem lite tips på hur de kan tygla sin rädsla. Det 

brukar funka ganska bra för de flesta.  

 

Ord som ”rädda”, ”rädsla”, ”nervösa” och ”nervositet” kan ses som nyckelord i ovanstående 

citat. Uttalandet inleds med att läraren understryker att det är jättemånga som är rädda för att 

tala inför varandra. Att använda ordvalet ”jättemånga” innebär ett tydliggörande och fungerar 

förstärkande, vilket medför att utsagan extremiseras. Effekten av ett sådant konstruerande av 

muntlig framställning blir att rädsla inför detta medium blir något vanligt och som på så sätt 

är naturligt. Vidare förutsätter läraren genom sitt yttrande att alla elever känner nervositet och 
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rädsla inför muntlig framställning. Läraren kan således ses som dilemmats egen skapare. Med 

detta menar jag att lärarens förväntningar projiceras på eleverna genom att han uttrycker dessa 

explicit. Detta får konsekvensen att läraren uppfattar att många av eleverna inte tycker om 

muntliga anföranden. Om det finns elever som eventuellt inte upplever nervositet eller rädsla 

inför muntliga sammanhang kan det bli svårt för dem att uttrycka detta, eftersom läraren har 

konstruerat en sanning kring att muntlig framställning generellt är förknippat med nervositet 

och rädsla. Läraren är en auktoritet i skolan i många olika avseenden, bl.a. vad det gäller 

kunskap. Detta bidrar till att om någon elev motsäger sig lärarens uttalande ifrågasätts också 

lärarens kunskaper kring det han pratar om. Dessutom ställer sig en sådan elev utanför den 

rådande sanningsregimen, vilken består i att muntlig framställning ska fruktas. Funktionen 

detta fyller är att läraren, genom sitt sätt att prata om muntlig framställning, har reglerat vilka 

yttranden och reaktioner som är möjliga när det gäller muntlig framställning.  

   Informanten uttrycker även att han inför sina elever brukar påtala att alla blir nervösa när 

man ska stå inför en större grupp. Genom att använda ordet alla inkluderar läraren sig själv i 

nervositeten. Denna strategi kan förvisso få effekten att glappet mellan auktoritet och elev 

minskar, men problematiken kvarstår ändå eftersom ett sådant uttalande utesluter alternativa 

rationaliteter. Dessutom fungerar ett sådant uttalande som ett förstärkande av sanningshalten i 

det påtalade faktumet, när t.o.m. läraren är rädd måste muntlig framställning vara något 

mycket farligt. Lärarens utsaga fungerar främst som ett retoriskt grepp för att legitimera 

elevers nervositet, och skapar då samtidigt elever som agerar i enlighet med den befintliga 

diskursen. Inget utrymme för de icke-nervösa eleverna ges.  

   Två andra lärare samtalar om en användbar metod, för att få elever mindre nervösa då de 

ska prata inför varandra. I samtalet kommer de dock fram till att eleverna trots denna åtgärd är 

väldigt nervösa inför muntliga anföranden och ifrågasätter implicit det tillvägagångssätt de 

själva diskuterat.  

 
Informant 2: Jag brukar köra direkt. De första lektionerna kör jag att nu ska vi redovisa.  

Informant 4: Ja och det kan vara så att nu har ni fem minuter på er, nu får ni sätta ihop nånting 

på fem minuter. Då blir det inte det här att å nu har jag jobbat med det här i två lektioner och nu 

måste jag upp.  

Informant 2: De är ju kolossalt nervösa ändå, men de känner ändå känslan av att övervinna det 

direkt.  

 

Även i denna sekvens konstruerar aktörerna muntlig framställning som något som elever ska 

vara nervösa inför, men att redovisa muntligt handlar också om något som man ska gå igenom 
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eller komma över och det gärna så snabbt som möjligt. Det konstateras att eleverna, trots 

lärarnas förespråkade åtgärder, är ”kolossalt nervösa”. Att sätta ”kolossalt” framför nervösa 

medför ett extremiserande av nervositeten. Eleverna framställs inte enbart som nervösa, utan 

som ”kolossalt nervösa”. Funktionen ovanstående uttalande får är att det egentligen inte finns 

någonting att göra för att reducera elevers nervositet när de ska tala inför varandra. Det bästa 

är att göra det så snabbt som möjligt, så lidandet för eleven slipper bli alltför långt.  

   Vidare kan man se ovanstående samtalssekvens utifrån ett maktperspektiv, där eleven som 

den underordnade och läraren som den överordnade fasthålls. Med hjälp av den retorik som 

lärarna för, framhålls eleverna som nervösa och rädda inför att tala inför grupp. Detta får 

konsekvensen att lärarnas ställning säkerställs, eftersom deras yrke till viss del går ut på att 

tala inför grupp, d.v.s. att muntlig framställning blir ett medium som eleverna fruktar och 

lärarna bemästrar. Genom att beskriva muntlig framställning som något som per automatik 

framkallar nervositet och rädsla hos eleverna konstitueras således en differens mellan lärarna 

och eleverna. Eftersom lärarna heller inte presenterar fungerande åtgärder som kan få bukt på 

elevernas nervositet, förblir deras olika positioner statiska.  

   Lärarna diskuterar dock om eleverna verkligen är så rädda som de utger sig för att vara inför 

muntlig framställning.  

 
Informant 1: Ibland är det som att de har fått slippa undan och säger man att man inte vågar så 

kan man kanske slippa undan, och det kanske inte är någon jätterädsla bakom det hela, det 

kanske bara är lite obehag.”  

 

Läraren använder emellertid ordvalet ”obehag” när hon pratar om elevernas känslor inför den 

muntliga framställningen. Hon pratar också om muntlig framställning som något som 

eleverna försöker ”slippa undan”. Även om elevernas rädsla och nervositet inför muntlig 

framställning ifrågasätts, fungerar ovanstående utsaga som ett fastställande av muntlig 

framställning som något som elever tycker är obehagligt och försöker att undvika.  

   Informanterna diskuterar vidare hur elever kan lära av varandra när det gäller muntlig 

redovisningsform. Några menar att det kan vara bra för ”svaga” elever att se på de elever som 

är bättre än de själva, när de talar inför klassen. Då kan man, genom att iaktta personen, 

utveckla sin egen muntliga framställning. Några lärare ser dock nackdelar med detta. Lärarna 

pratar om att man som elev kan känna sig nedtryckt av att se dem som presterar mycket bättre 

än en själv.  
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Informant 2: Det är hemskt att gå upp och veta att jag inte kommer göra det lika  

bra…  

 

Ovanstående utsaga framläggs i jag-form, vilket kan kopplas till den samtalssekvens som 

tidigare presenterades, där uttalanden om att alla är nervösa inför att prata inför grupp. Även 

här inkluderar läraren sig själv i nervositeten inför muntlig framställning. Att man pratar i jag-

form kan analyseras utifrån olika aspekter. Dels kan man se att läraren, genom att prata i jag-

form närmar sig eleven och dess rädsla. Uttalandets funktion blir då att glappet mellan 

elevposition och lärarposition minskar. Uttalandet kan även fungera som en strategi för att 

försvara den konstruktion som handlar om att alla är rädda och nervösa inför att prata inför en 

grupp. Rädslan och nervositeten inför att prata inför grupp kan således ses som både elevens 

och lärarens och därmed konstrueras muntlig framställning som något som gemene man 

generellt är rädda för. I detta avseende ses en användning av dubbel retorik. Å ena sidan 

försöker läraren med denna retorik att få säkra elever, å andra sidan skapar han osäkerhet och 

nervositet genom att uttala sig på detta vis.  

   Fler invändningar framläggs av lärarna mot förslaget att ”svaga” elever kan ta lärdom av de 

elever som är bra på att redovisa muntligt, genom att studera de ”starka” elevernas 

presentationer. Aktörernas invändningar består av att man som elevåhörare är så fokuserad på 

sin egen presentation att man inte har närvaro nog att ta del av sina klasskamraters muntliga 

framställningar.  
 

Informant 3: Sen kan det ju va bra också, för det kan jag känna i vissa grupper att det kanske inte 

finns någon mvg där, alla kanske ligger på g och då kan man ibland önska att de skulle kunna få 

se hur det då…men sen kan det ju va knäckande.  

Informant 5:Det kan ju också vara så att de behöver se för att…  

Informant 6: Få den kicken…  

Informant 5:Eller så där kan man göra och kanske kommer på i stunden att jag faktiskt kan 

förbättra det jag ska säga tills jag går upp och då kan man ju dra nytta av det också. Alla kanske 

inte har närvaro nog att göra det.  

Informant 4: De sitter å…. (informant 4 illustrerar nervositetsskakningar genom att låtsas skaka i 

kroppen. Informant 5 börjar också imitera nervositetsskakningar)  

 

Även denna samtalssekvens fungerar som konstruerande muntlig framställning som något 

elever tycker är obehagligt. Lärarnas sätt att framställa elevernas reaktioner överensstämmer 

således med den norm de själva har skapat kring muntlig framställning som redovisningsform. 

Eventuellt är det inte möjligt att prata om elevers förhållningssätt till muntlig framställning på 
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något annat sätt, eftersom lärarna både konstruerar en verklighetsuppfattning och upprätthåller 

den genom sitt sätt att tala om den. Det har således skapats en diskursiv begränsning.  

   Under fokusgruppsamtalet pratar inte lärarna någonting om elever som inte upplever 

nervositet inför att prata inför grupp. Det faktum att dessa elever inte nämns kan ses som 

ytterligare en strategi för att framställa rädsla och nervositet som något vanligt och naturligt 

när man arbetar med muntlig framställning i skolan. Sammanfattningsvis kan man framhålla 

att lärarna konstruerar muntlig framställning som något som ses som självklart för elever att 

vara rädda inför. Detta får funktionen att en hierarkisk struktur skapas och upprätthålls, där 

lärarna tar positionen som orädda och därmed starka aktörer, medan eleverna, genom denna 

konstruktion, blir de rädda och på så sätt också de svaga. Effekten blir att lärarna på detta vis 

uppbådar, genom sitt sätt att konstruera muntlig framställning, sin makt och på samma sätt 

framställs elever som maktlösa. Läraren möjliggör således ett överläge gentemot sina elever.  

 

 

5.2  Muntlig framställning - något lätt, roligt och knasigt som man får lura 

eleverna till att göra  

I föregående avsnitt presenteras hur lärarna konstruerar muntlig framställning som något som 

elever förväntas vara rädda och nervösa inför. Lärarna framställer även muntlig 

redovisningsform som något som eleverna anser vara roligt och lättare än skriftproduktion. 

Konstruktionen av muntlig framställning består således dels av att det är något elever 

förutsätts frukta och därför vill undvika, och dels som något som elever anser vara lätt och 

roligt. Dessa två tolkningsrepertoarer skulle kunna ses som oförenliga och man skulle då 

kunna hävda att det i fokusgruppsamtalet har uppstått en diskursiv konflikt, d.v.s. en 

antagonism. Hur kan något som man är rädd inför och vill undvika på samma gång vara lätt 

och roligt? Detta skulle kunna förklaras med hjälp av ytterligare en komponent, nämligen 

mediet skriftlig framställning. Muntlig framställning som ett isolerat medium eller genre 

framställs som något som man som elev antas vara rädd inför, men muntlig framställning i 

relation till skriftproduktion framställs som något som elever anser vara lätt och roligt. Vidare 

beskrivs muntlig framställning som ett medium som kräver manipulation för att få elever att 

använda sig av. I detta sammanhang pratar lärarna om att eleverna tycker att muntlig 

framställning är roligt först i efterhand, d.v.s. efter att de har genomfört sin muntliga 

framställning, vilket ibland har skett utan att eleverna överhuvudtaget har varit medvetna om 

vad de precis har gjort.  
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   Under en samtalssekvens framlägger lärarna att eleverna anser att muntliga uppgifter är 

detsamma som lätta uppgifter. En av lärarna härleder detta till att eleverna inte förstår det 

arbete som ligger bakom en bra muntlig presentation.  

 
Informant 6: Jag kan uppleva också att eleverna, om man säger att nu ska vi göra detta muntligt, 

nu är detta en muntlig uppgift…å, vad bra…det är jättelätt så tycker de då, ja, men du ska prata i 

fem minuter om det här ämnet.  

Informant 1: Å…vad hemskt…(ironiskt tonfall) Informant 6: Ja, men då tycker de ändå att de 

slipper skriva så, ja det är muntligt, då tycker de att det är jättelätt. De fattar inte arbetet som 

ligger bakom. Det är klart att man kan snacka i fem minuter, men om man ska göra en bra 

presentation så måste man jobba med det och det tar ju lika lång tid som att skriva en uppsats 

med ett visst antal ord  

Informant 5: Ja, det gör det.  

 

Ovanstående samtalssekvens förmedlar en bild av muntlig framställning som något som 

eleverna uppfattar som ”jättelätt”, medan lärarna själva inser vilket arbete som ligger bakom 

en muntlig presentation av kvalitet. Vad detta arbete går ut på uttrycks inte. Ett är klart, att 

”snacka” återges inte som något som kräver en större insats av eleven. Talandet i sig 

framställs således inte som någon konst. Uttrycket ”jättelätt” återkommer i ovanstående 

utsaga och bidrar till att det sker en extremisering av lärarnas sätt att beskriva elevernas 

förhållningssätt till muntlig framställning. Eleverna sägs inte enbart tycka muntlig 

framställning vara lätt, utan ”jättelätt”. När elevers syn på muntlig framställning beskrivs, 

konstrueras den även som att eleverna förutsätter att muntlig redovisning ersätter 

skriftproduktion, d.v.s. att eleverna tror att de slipper skriva om de istället pratar inför grupp. 

Den muntliga framställningen ställs då emot den skriftliga, och av dessa två medier påstår 

läraren att eleven föredrar det muntliga mediet. Detta på grund av att eleven inte inser vilket 

arbete som ligger bakom en muntlig presentation. Läraren tecknar således en bild av muntlig 

framställning som något som är minst lika mödosamt som att skriva en uppsats med ett visst 

antal ord. Funktionen detta uttalande fyller blir att muntlig framställning som 

redovisningsform legitimeras och likställs med skriftlig framställning. Det argument läraren 

använder sig av för att komma fram till denna slutsats är tidsaspekten. Läraren uppger att det 

tar lika lång tid att arbeta med muntlig framställning som att skriva en uppsats med ett visst 

antal ord. Detta får konsekvensen att kvantitet framställs som en indikator för att säkerställa 

den muntliga framställningens kvalitet. Genom att läraren jämför den muntliga 

framställningen med uppsatsskrivning konstrueras den muntliga framställningen som något 
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som står i beroendeställning till den skriftliga framställningen. Det vill säga att den skrivna 

uppsatsen, med ett visst antal ord, konstrueras som norm och fungerar som rättesnöre för den 

muntliga framställningen. Detta får i sin tur en motsatt effekt av den legitimering som precis 

har gjorts av muntlig framställning som likställd med skriftproduktion. Lärarens retorik 

medför alltså ett möjliggörande av skriftframställning som mönstergivare.  

   Man kan dessutom se att läraren pratar om muntlig redovisning som något som går ut på 

hårt arbete, det ska inte vara ”jättelätt” att hålla ett muntligt anförande, vilket eleverna tror. 

Genom denna typ av retorik gör läraren sig själv till proffs och eleverna till mindre vetande, 

eftersom eleverna framställs som några som inte begriper vad en bra muntlig presentation 

kräver. Detta får till följd att lärarna legitimerar sin egen yrkesprofession.  

   Lärarna framställer även den muntliga redovisningsformen som något som ger utrymme för 

det roliga och knasiga. Detta får i sin tur effekten att bilden återges av en skola där det tråkiga 

ses som det normala och på så sätt konstrueras den muntliga framställningen som ett 

tilltalande avstick från detta tråkiga och normala. Ett framträdande mönster som återkommer i 

samtalet är lärarnas beskrivningar kring hur de brukar ”få igång” eleverna att prata inför 

varandra.  

 
Informant 5: Jag brukar köra några knasövningar. Det går inte att göra dem bra, eller några gör 

ju dem bra ändå. Jag har skrivit olika påståenden på lappar så ska de argumentera för eller emot. 

”Det är bra att äta godis” eller ”därför ska man cykla till jobbet” eller vad det nu är och så ska de 

bara prata om det kort. De behöver inte säga så mycket, som en uppvärmning.  

 

Detta uttalande konstruerar inte enbart muntlig framställning som ett medium som tillåter 

knasövningar, det rättfärdigar även undervisning utan prestationskrav, eftersom syftet med 

övningen inte är att utföra den så bra som möjligt. Övningen har dessutom manipulativa drag, 

eftersom avsikten med övningen är att värma upp eleverna och på så vis lockar dem att prata.  

   Den ovanbeskrivna övningen kan även ses fylla en terapeutisk funktion, då elever, genom 

att bli lurade till att prata inför grupp, kommer över sin rädsla.  

   Muntlig framställning beskrivs av flera lärare som något som kräver särskilda trick för att få 

eleverna att göra det. Nedan följer en samtalssekvens, där lärarna diskuterar olika knep för att 

få elever att prata inför grupp.  

 
Informant 1: Jag gjorde en liknande grej med att de fick måla varandra, alltså man fick kolla på 

varandra och så måla jag dig utan att kolla på mitt papper. Det blir ju ganska roliga bilder. Och 

sedan ska man intervjua varandra och ta reda på lite knasiga fakta som skostorlek, vad gjorde du 
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igår 15.43 eller nåt sånt där och sen då fick de gå fram och berätta att det här är min kompis Sara 

och så visade de upp sin bild igår den och den tiden och alla tyckte det var jätteroligt och sen 

satte vi oss i en ring och jag sa att då har alla redovisat idag och till och med de som annars är 

emot det är de första att säga jag vill inte, men de har redan gjort det och de: Va? Ja alla har 

redovisat(…)  

(…)För jag väntade till och med att någon kommer säga nej nu, men alla hade tagit målargrejen 

som en lek…så tänkte jag att nu kommer säkert nån: jag tänker inte gå fram, men så gick alla 

fram. Nästa grupp, så gick de fram. Nästa. När vi var inne på den nästsista gruppen tänkte jag 

shit…  

Informant 5: Det är jättebra att ha fokus på nåt annat.  

Informant 1: Och så efteråt sa jag bara nu har alla redovisat och då blev de så shit nu har hon 

lurat oss.  

Informant 5: Det var smart man kan till exempel ha en påse eller nånting olika föremål och så 

kan man ta nåt föremål och hålla bakom ryggen och så ska de förklara för de andra var det är 

och då flyttar man fokus egentligen från de till föremålet, så tänker de inte på att de står där och 

pratar.  

 

Ord som ”flytta fokus”, ”lura”, ”knasiga” ”jätteroligt” och ”lek” ses förekomma i ovanstående 

dialog. Genom att göra ”knasiga” lekövningar lurar lärarna eleverna att prata inför grupp. 

Denna konstruktion av muntlig framställning kan sägas hänga ihop med den bild som återges 

kring att muntlig framställning är något elever försöker att undvika, och ovanstående utsaga 

fyller då funktionen att legitimera den manipulation som sker i klassrummet. Konsekvensen 

blir således att lärarna återger att det är okej att luras om avsikten är god och resultatet blir 

roligt. Vidare beskriver samtalssekvensen muntlig framställning som något som eleverna från 

början inte vet att de tycker är roligt, de måste helt enkelt luras in i uppgiften, för att sedan 

uppleva lust. Således konstrueras muntlig framställning av lärarna som något som eleverna är 

nervösa och rädda inför, men som de tycker är roligt i efterhand, när de gått igenom det.  

   Bilden av muntlig framställning som något roligt återkommer vid flera tillfällen under 

samtalets gång, bl.a. när lärarna pratar om muntlig framställning som något som återses i 

enskilda, speciella projekt, isolerade från skolans övriga undervisning.  

   En av lärarna berättar om ett muntligt projekt i en estetklass, vilket hon själv inledningsvis 

var skeptisk till. Projektet gick ut på att eleverna satte upp scener från olika pjäser av William 

Shakespeare. En annan lärare återger, i denna samtalssekvens, att Shakespeareprojektet liknar 

ett projekt som han har arbetat med i sin klass.  
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Informant 6: De gjorde nåt helt annat. Det är jättekul och de har kul, för jag tänkte så här men 

gud vad lärde sig av detta egentligen (sätter armarna i kors). För det var lite så ett projekt vi 

skulle testa på, men de tyckte ju själva i och med att de är esteter så tyckte de ju att det är deras 

sätt att lära sig, så de hade ju lärt sig jättemycket om den pjäsen och hur Shakespeare…Och hur 

de hade satt sig in i karaktärerna och så vidare. Ibland måste man titta på vilken typ av elever 

man har.  

Informant 4: Jag gjorde nåt liknande förra året. Då var det tre klasser i svenska så fick de välja, 

ja eller rättare sagt jag presenterade för de vilka pjäser de hade att välja på, så att de inte skulle 

välja samma pjäs och sen fick de spela upp det då så hade vi tre pjäser(…)  

Det var väldigt uppskattat i utvärderingen. Efteråt var de i eld och lågor över det här. Jättekul, 

istället för att läsa det här tråkiga…  

 

Ord som ”kul”, ”jättekul” och ”uppskattat” och ”i eld och lågor” förekommer i föregående 

samtalssekvens. Dessa uttalanden konstruerar muntlig framställning som något som eleverna 

tycker är roligt och som engagerar dem. Vidare används ”gjorde nåt helt annat”, ” jättekul, 

istället för det här tråkiga” när muntliga projekt beskrivs. Lärarna konstruerar muntlig 

framställning som ett roligt alternativ till ”det andra”. Vad det andra är framgår emellertid 

inte. Det kan dock återigen konstateras att muntlig framställning konstrueras som något som 

bryter av den traditionella undervisningen. Detta kan i sin tur indikera att undervisning som 

rör muntlig framställning endast sker sporadiskt.  

 

 

5.3  Muntlig framställning kräver manus som ett kvitto på utfört arbete  

Muntlig framställning konstrueras även som en redovisningsform, vilken kräver 

kompletterande skrivuppgifter. Detta får konsekvensen att muntlig framställning inte beskrivs 

som ett medium eller en genre som är fullständig i sig själv. Nedan följer en samtalssekvens 

där lärarna diskuterar manus som en säkerhetsåtgärd för att man som lärare ska kunna 

fastställa att eleverna har arbetat med sin muntliga framställning.  

 
Informant 5: Jag brukar alltid kräva att de har manus, även om de inte står och håller i ett, att de 

ändå skriver ett, jag vill se att de har formulerat, även om de inte pratar exakt som de gör, men 

att de har skrivit ner vad det är för argument du kommer ta upp och vad det är för fakta du 

använder. Det brukar jag vilja ha så jag kan se, annars tycker jag att då har du inte jobbat med 

detta.  

Informant 6. Jag tar alltid in det.  

Informant 5: Ibland gör jag det och ibland räcker det med att jag under lektionen går runt och 

tittar, bra det ser okej ut.  
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Informant 6: Jag tar alltid in manus med källorna. Ibland är det ju att de säger konstiga saker. Då 

förstår man att de har…  

Informant 4: Jo, jag tar alltid in det.  

Informant 1: Ja, nåt slags manus eller någon form av välarbetade stödord.  

Informant 5: Det är inte alltid jag bedömer manus, men jag vill se som ett kvitto på att de har 

jobbat med informationen om det är muntligt som det fokuseras på. 

 

Lärarna framlägger den muntliga framställningen som en redovisningsform, vilken är 

svårbedömd, om man inte har någon form av kompletterande skriftprodukt upptill. Dessutom 

framhävs att elever inte anses ha arbetat om de inte har formulerat sig skriftligt. En sådan 

utsaga konstruerar muntlig framställning som något som inte i sig själv kräver arbete och som 

något som inte går att arbeta med isolerat från andra medium. Den muntliga presentationen 

konstrueras som att den utgår ifrån det skrivna, i form av manus, vilket får effekten att 

skriftproduktion både blir utgångspunkt och norm för den muntliga framställningen. Detta kan 

kopplas samman med den samtalssekvens som återges i föregående avsnitt, vilken behandlar 

det hårda arbete som av lärarna förväntas ligga bakom en muntlig presentation. Kan det vara 

så att det hårda arbetet består av den kompletterande textprodukten, d.v.s. manuset eller de 

välutarbetade stödorden? Det skrivna ordet framställs i alla fall med större tyngd än det talade 

ordet och den ovanstående utsagan ses fungera som ett konstituerande av en hierarki där 

skriftspråket rankas högst. Detta får effekten att muntlig framställning marginaliseras och en 

sanningsregim, där skrivet språk är överordnat talat språk produceras och legitimerar skolans 

rådande undervisning. Retoriken som förs av lärarna fungerar således som ett rättfärdigande 

av deras egen undervisning, där det skrivna ordet dominerar och de behöver på så vis inte 

förändra något i sitt sätt att undervisa. Genom konstruerandet av muntlig framställning som 

något som står i beroendeställning till skriftproduktion berättigar lärarna sina arbetssätt och 

kan på så vis fortsätta som de gör, vilket i sin tur medför trygghet i yrket. Effekten blir att 

lärarna inte behöver förhålla sig till förändrade eller alternativa metoder.  

   Avslutningsvis kan man påstå att lärarna begränsar sig diskursivt, genom sitt sätt att prata 

om muntlig framställning som ett medium eller genre, vilken kräver manus som ett kvitto på 

att eleverna har arbetat med uppgiften. Genom sitt sätt att uttrycka sig har de skapat ett 

ofullständigt medium och utifrån detta måste de sedan utforma sin undervisning. Lärarna 

möjliggör alltså, genom sitt sätt att konstruera muntlig framställning som något som behöver 

kompletteras med skrift, en fortsatt undervisning med tyngdpunkt på det skriftliga och 

eliminerar på samma gång möjligheterna till en undervisning som inte är så styrd av det 

skrivna ordet.  
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5.4  Grundskolans fel  

När fokusgruppen samtalar om bakomliggande orsaker till problematiken kring att få elever 

att prata inför grupp, konstrueras muntlig framställnig som en redovisningsform vilken man 

inte har tagit på allvar i grundskolan. Nedan följer en samtalssekvens där lärarna redogör över 

hur grundskolan har varit ”för snälla” och låtit eleverna ”slippa undan” muntliga 

framställningar.  

 
Informant 6: Frågan är om inte grundskolan har varit för snälla och låtit dem slippa undan.  

Informant 4: Ja, ja!  

Informant 1: Att de hela tiden, då tar vi det i en liten grupp.  

Informant 4: Eller att de inte behöver göra det, det kan till och med vara så.  

Informant 1: Man kan till och med i nian få göra nationella i en liten grupp. Det är ju klart att om 

man hela tiden får göra i en liten grupp, det är ju klart att…  

 

Genom att lärarna konstruerar muntlig framställning som något som grundskolan inte har tagit 

på allvar, placeras orsakerna till elevernas problematiska förhållningssätt till muntlig 

framställning till grundskolans sätt att bedriva undervisning. Genom att lärarna skyller på 

grundskolan fråntar de sig sitt eget ansvar i frågan. Deras framlagda utsagor påvisar att skadan 

redan är skedd, grundskolan har varit för snälla, vilket har bidragit till att elever har en 

motvilja till muntlig framställning. Det bör dock lyftas fram att lärarna, genom sitt sätt att 

prata om grundskoleundervisningen, konstruerar elevernas motvilja till muntlig framställning, 

som något som börjar i grundskolan, eller rent av som något som finns hos dem redan innan 

skoltiden, d.v.s. en inneboende motvilja till muntlig framställning som tas med in i skolan. 

Varför skulle annars grundskolan låta elever ”slippa undan” eller redovisa muntligt i mindre 

grupper? Detta kan kopplas till den konstruktion av muntlig framställning som i tidigare 

avsnitt har presenterats, vilken innebär att muntlig framställning är något som alla människor 

förväntas vara rädda för.  

   Vidare kan uttrycket ” för snälla” tolkas som att lärarna implicit hävdar att det krävs tuffa 

tag för att elever ska redovisa muntligt. Om man framställer grundskolan som ”för snälla” kan 

det på samma gång innebära att man tecknar en bild av sig själv som en som inte är ”för 

snäll”.  

   Dessutom positionerar sig lärarna, genom ovanstående uttalanden, som mer kompetenta än 

grundskollärare vad det gäller muntlig framställning, eftersom de säger sig förstå vilka 
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orsaker som ligger bakom elevers negativa inställning till muntlig framställning. Det har helt 

enkelt daltats med eleverna tidigare. Dessutom kan man se att lärarna framhåller muntlig 

framställning som något viktigt, eftersom det ogillas att eleverna får ”slippa undan”.  

   Lärarna använder sig alltså av uttryck som ”slippa undan” och ”hela tiden i en liten grupp” 

när de konstruerar grundskolans sätt att arbeta med muntlig framställning. Funktionen blir att 

det skapas en bild av att man i grundskolan inte arbetar med detta medium vidare frekvent, 

och när man arbetar med det krävs ingen större åhörarskara. Den muntliga prestationen ses då 

mätas i hur stor grupp anförandet framförs inför. Genom denna konstruktion av grundskolans 

arbete med muntlig framställning, ges också en fingervisning om att man på gymnasiet 

arbetar annorlunda med muntlig framställning. Genom sitt sätt att konstruera grundskolans 

arbete kring muntlig framställning skapar lärarna en bild av att de gör tvärtom, d.v.s. att de 

aldrig låter någon ”slippa undan” och att de vanligtvis låter eleverna prata inför stora grupper. 

De förmedlar således att det finns en skillnad mellan grundskoleutbildning och 

gymnasieutbildning.  

    Sammanfattningsvis fungerar denna samtalssekvens som ett sätt att frånsäga sig ansvar 

angående elevernas sätt att förhålla sig till muntlig framställning. Dessutom verkar detta ge 

upphov till ett förhållningssätt hos lärarna, som innebär att det är försent att agera kring hur 

man arbetar med muntlig framställning i skolan. Detta får konsekvensen att lärarnas 

arbetsbörda lättar, eftersom det är något som de inte behöver ta tag i. De reducerar således 

dåligt samvete över att de eventuellt borde arbeta mer med muntlig framställning som 

redovisningsform.  

   Deras sätt att konstruera grundskolans arbete med muntlig framställning kan ses som en 

strategi, vilken rättfärdigar de problem som lärarna beskriver finns kring detsamma 

inomgymnasieskolan.  

 

 

5.5  Resultatsammanfattning  

Sammantaget kan det konstateras att muntlig framställning konstrueras av lärarna som något 

gemene man är rädda och nervösa inför och något som elever känner motstånd mot. Mot 

bakgrund av detta framlägger lärarna det som legitimt att manipulera eleverna för att få de att 

genomföra muntliga anföranden. Samtidigt är muntlig framställning en genre eller ett medium 

som konstrueras som något lustfyllt och något som av eleverna upplevs som lätt. Därutöver 

beskrivs muntlig framställning som ett ofullständigt medium som kräver textproduktion som 
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komplement. Den problematik lärarna påstår finns kring muntlig framställning härleds till 

grundskolan och deras sätt att arbeta med muntlighet. 

 

 

 6  DISKUSSION  

Nedan följer en sammanfattande diskussion, där resultatet och analysen diskuteras i 

förhållande till uppsatsens bakgrund, tidigare litteratur, teoretiska perspektiv, metod och 

metodologi. Diskussionen är indelad i sex avsnitt.  

 

 

6.1  Den dubbla bilden av muntlig framställning  

Man kan fastställa att lärarna tecknar en dubbel bild av muntlig framställning. Muntlig 

framställning framläggs som både något skräckinjagande och roligt, något lätt och svårt. 

Dessa paradoxala konstruktioner kan delvis ses som en följd av den metod och de 

analysverktyg som används i studien. I ett fokusgruppsamtal ligger tyngdpunkten på 

interaktionen inom gruppen som informationskälla. Det innebär att resultatet inte är baserat på 

en enskild individs åsikt, utan på den kollektiva åsikten, eller i det här fallet, den kollektiva 

konstruktionen av fenomenet. Det dubbla förhållningssättet till muntlig framställning blir då 

följden av att flera individers enskilda inställningar har smält samman till ett gemensamt 

synsätt, eller till en gemensam konstruktion. I denna konstruktion existerar dock enskilda 

åsikter som egentligen går stick i stäv med varandra. Dessa två ovanstående diskurser kring 

muntlig framställning kan även bero på att enskilda individer bygger på de 

tolkningsrepertoarer eller diskurser som finns tillgängliga. Detta gör att samma individ kan 

tala emot sig själv vid olika tillfällen i samtalet.  

    Begreppet variation är ett av de analysbegrepp som har använts då resultatet har 

analyserats, vilket har bidragit till att olika sätt att prata om samma fenomen har studerats, i 

detta fall muntlig framställning. När variation står i fokus torde resultatanalysen också bli 

komplex.  

   Det dubbla förhållningssättet till muntlig framställning kan även kopplas till individens 

komplexitet och konstruktionens kontextuella bundenhet. Måhända kan människor aldrig ha 

en renodlad åsikt kring ett och samma fenomen, eftersom människan som natur är 

mångbottnad. Detta resonemang medför att användandet av en annan metod i studien skulle få 
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ett liknande resultat, eller i alla fall ett resultat som visar på dubbla förhållningssätt. Vidare 

kan denna dubbelhet bottna i konstruktionernas förbindelse med kontexten. Samma 

människor konstruerar under samma samtal muntlig framställning som både lätt och svårt, 

roligt och skrämmande. Detta sker dock i olika sammanhang under samtalet. Det är det 

övergripande temat som bestämmer huruvida bilden av muntlig framställning tecknas. Det är 

alltså kontexten som är det avgörande. När samtalet exempelvis fokuserar på skriftproduktion 

konstrueras muntlig framställning som lätt och när muntlig framställning diskuteras som en 

isolerad redovisningsform framställs den som något som skapar nervositet och rädsla. 

Konstruktionen beror således på vad man sätter det aktuella mediet i relation till.  

   Följden av lärarnas binära inställning till muntlig framställning blir att de både fördömer 

och idealiserar det aktuella mediet. Idealisering innebär bl.a. att muntlig framställning ses som 

något lustfyllt och som en bra redovisningsform oavsett hur den är utformad. All användning 

av muntlig framställning i skolan blir betraktad som något positivt.  

   Muntlig framställning konstrueras även som ett ofullständigt medium. Denna konstruktion 

medför ett nedvärderande av mediets kapacitet. Muntlig framställning blir värderat som 

underordnat skriften och/eller beroende av skriften. Detta får till följd att lärarna kompletterar 

den muntliga framställningen med skriftproduktion och agerar således utifrån konstruktionen. 

I detta fall har konstruktionen lett till en handlingsberedskap. Lärarna handlar utifrån sina 

konstruktioner av muntlig framställning och utarbetar sin undervisning utefter dessa. 

Svenskundervisningen bottnar följaktligen inte enbart i ämnesplanerna, utan är även beroende 

av svensklärares konstruktioner till ämnets olika kursmoment och redovisningsformer. 

Konstruktionerna är i sin tur bundna till de kontexter, där de har framkommit och 

undervisningen kan på så sätt betraktas som diskursivt begränsad. Med detta vill jag 

problematisera det ovanstående och ställa frågan om konstruktionerna istället är skapade 

utefter den befintliga undervisningen. Måhända är fallet så komplext att man inte kan särskilja 

konstruktioner från kontexter och säga vad som egentligen kom först. Konstruktionerna av 

muntlig framställning och den rådande svenskundervisningen i gymnasieskolan kan på så sätt 

komma att bli en filosofisk fråga, likt den om hönan och ägget.  

   Avslutningsvis skulle det kunna påstås att dessa dubbla konstruktioner bottnar i en kollision 

mellan ämnesplanens tydliga mål kring att man ska arbeta med muntlighet i 

svenskundervisningen och den rådande diskursen som lärarna befinner sig i, där skriftspråket 

är högst rankat. Lärarna måste förhålla sig till en ämnesplan som bryter diskursen, och detta 

skapar en paradoxal konstruktion av mediet muntlig framställning.  
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6.2  En hegemonisk diskurs  

Att lärarna konstruerar muntlig framställning som ett ofullständigt medium kan bottna i det 

Saar (2005) benämner som skolans träningslogik, vilket bl.a. är definierat genom skolans 

fokus på skriftliga inlämningar. Det finns alltså, enligt Saar, en tydlig skriftdominans i skolan, 

något som kan ses som ett resultat av historien och den omgivande kulturen. Eventuellt är 

lärarnas konstruktion av muntlig framställning som något som kräver skriftkomplettering för 

ett säkerställande av elevresultat en följd av denna skriftdominans. Texten beskrivs, av 

lärarna, som ett kvitto på att eleven har arbetat. Om muntlig framställning är ett medium som 

kräver kompletterande text skulle det kunna innebära att lärarna inte ser mediet som komplett 

i sig självt. Man kan även se denna konstruktion av muntlig framställning som ofrånkomlig 

eller rentav naturlig om lärarna utgår ifrån muntlig framställning som en hybridgenre. Med 

denna utgångspunkt skulle mediets konstruerade ofullständighet inte behöva ses som ett 

uttryck för lärarnas negativa hållning gentemot detsamma. Muntlig framställning blir helt 

enkelt, av lärarna, konstruerat som ett multimodalt uttryckssätt, vilket inte kan renodlas från 

andra medier. I detta avseende kan man fråga om det är eftersträvansvärt att muntlig 

framställning ska betraktas som ett självständigt medium och om ett renodlat medium per 

automatik har högre rang än ett multimodalt. Vidare kan man diskutera om man 

överhuvudtaget kan tala om renodlade medier, eller om all mediering är multimodal, då det 

alltid sker en viss växelverkan mellan olika former av medium. Möjligtvis ligger det i 

människans natur att klassificera och strukturera sin omgivning och denna medieindelning är 

då endast ett resultat av ett mänskligt behov. Mot bakgrund av ett sådant resonemang finns det 

i realiteten ingenting annat än multimodalitet. Separata, särskiljda medium finns bara i teorin. 

På så vis behöver inte den textkomplettering som lärarna anger att de använder sig av i 

samband med muntlig framställning ses som en konstruktion, vilken nedvärderar mediets 

förmågor, utan snarare som en naturlig konstruktion som skapas i en kontext där undervisning 

genomsyras av multimodalitet. Problemet uppstår först om detsamma inte sker vid 

textproduktion, d.v.s. att textmediet ses som fullständigt och utan behov av muntlig 

komplettering. Ett sådant handlande avslöjar nämligen en syn som bottnar i det 

hierarkiska/vertikala medieringsbegreppet, där muntlig framställning hamnar lägre ner i 

hierarkin än skriftproduktionen. Detta synsätt kan då få konsekvenser för 

svenskundervisningen, eftersom skriftdominansen riskerar att marginalisera den muntliga 

framställningen. Skriftproduktion blir då en hegemonisk diskurs.  
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   Å andra sidan behöver inte detta hierarkiska system endast få negativa följder för den 

muntliga framställningen, det kan även bidra med en kvalitetsförlust för textproduktionen, 

eftersom det skrivna eventuellt skulle bli mer flerdimensionellt om det kompletterades med 

muntlighet eller något annat medium.  

   Om man utgår ifrån att människan är, som ovan beskrivits, en klassificerande varelse som 

behöver strukturera sin omgivning, blir emellertid mediers hierarkiska system något 

ofrånkomligt, eftersom det i denna klassificering och strukturering även medföljer en 

gradering av omvärlden. Däremot skulle denna systematisering inte per automatik behöva 

innebära en mediehierarki där skriftspråket rankas högst. Att det är just skriftspråket som 

värderas högst är eventuellt en följd av att skriftkulturen är stark och framträdande i det 

samhälle där det vertikala/hierarkiska medieringsbegreppet har vuxit fram, d.v.s. att denna 

konstruktion är ett resultat av den omgivande kulturen. Enligt en av socialkonstruktionismens 

grundtankar konstruerar vi världen i förhållande till hur vi kategoriserar densamma. Utifrån 

detta perspektiv kan man således påstå att skriftspråket av lärarna konstrueras som ett 

dominerande medium, eftersom skriftspråket är kategoriserat som ett medium av hög klass i 

den diskurs där det konstrueras. Detta får till följd att när skriftspråk används i undervisningen 

blir multimodalitet överflödigt, eftersom skriftspråket står högst i mediehierarkin och anses 

därmed vara ett fullständigt medium.  

 

 

6.3  Undervisning och prestation  

Som tidigare har framlagts konstrueras muntlig framställning som något lustfyllt och roligt. 

Denna konstruktion kan betraktas som ett idealiserande av företeelsen och kan sammanslutas 

med konstruktionen av muntlig framställning som något knasigt, vilket rättfärdigar en 

undervisning utan prestationskrav. En undervisning utan prestationskrav är måhända mer 

lustfylld, eftersom varken lärare eller elever behöver prestera, producera eller leverera något. 

Undervisningen tenderar i detta fall att likna lek. Utifrån detta resonemang blir skolans krav 

på prestationer något som skapar rädsla och nervositet och inte det enskilda mediet i sig. Att 

muntlig framställning konstrueras av lärarna som något som elever är rädda och nervösa inför 

kan då istället handla om prestationsångest. Rimligtvis bör man ställa frågan varför denna 

prestationsångest framställs som mer frekvent gällande muntlig framställning än gällande 

skriftproduktion. Svaret kan ligga i att skolan är textdominerad och att muntlig framställning 

sker sporadiskt. Både elever och lärare vet på så sätt vad som förväntas av dem när det 
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handlar om skriftproduktion, medan muntlig framställning medför en osäkerhet hos båda 

parter, vilket i sin tur skapar prestationsångest. Varken elever eller lärare vet vad och hur de 

ska prestera och detta medför nervositet och rädsla hos eleverna. Detta kan kopplas till 

Haugstedts (2004) studie, där han kommer fram till att lärarna vet att man ska arbeta med 

muntlighet, utan att veta hur.  

   En annan anledning till att nervositet skulle framställas som något som är mer förknippat 

med muntlig framställning än med skriftproduktion kan bottna i att det skrivna ordet kan 

bearbetas och korrigeras, medan man under en muntlig framställning inte kan backa bandet 

och göra om. Hur mycket man än har övat och förberett sig finns ingen kontroll över hur 

levererandet sedan kommer att bli, vilket då skapar nervositet och prestationsångest hos alla 

människor, såväl elever som lärare. När eleven lämnar in en skriven text vet hon/han exakt 

vad det är som lämnas in. Eleven har kontroll över sin produkt, vilket reducerar 

prestationsångesten.  

   Lärarna konstruera muntlig framställning som något elever är rädda och nervösa inför, 

eftersom de själva upplever dessa känslor i muntliga sammanhang. Deras egna erfarenheter 

skapar en norm, vari de placerar sina egna elever.  

   Att lärare även konstruerar muntlig framställning som något elever anser vara lättare en 

skriftproduktion kan bottna i det ovan nämnda orsakssambandet, d.v.s. att eleverna inte är lika 

bekanta med muntlighet som med skrift. Eftersom den tidigare forskningen visar att man 

enbart arbetar sporadiskt med muntlig framställning i gymnasieskolan (Palmér, 1999) är detta 

ett medium som eleverna inte är lika förtrogna med som med skriftproduktion. Detta medför 

vitt skilda förväntningar från eleverna på muntlig framställning. Däribland kan det finnas de 

som föreställer sig denna redovisningsform som lätt. Lärarna konstruerar utifrån detta elever 

som anser att det inte krävs lika mycket arbete när det handlar om muntlig framställning. En 

annan rimlig förklaring till denna konstruktion kan bottna i att skriftspråk är det som värderas 

högst i det hierarkiska/vertikala medieringsbegreppet, vilket ses genomsyra skolan. Genom att 

detta medium har högst status anses det automatiskt som det svåraste. Det talade ordet har 

lägre status och värderas därmed som lättare.  

   Genom att framställa muntlig framställning som något lätt, lustfyllt, roligt och knasigt 

särskiljs mediet från den övriga undervisningen som då implicit förefaller vara svår, tråkig 

och torr. Muntlig framställning konstrueras således som något som inte är inkluderad i den 

övriga undervisningen, utan som en lustig avstickare med låga krav på prestation.  
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6.4  Den svåra skolan  

Vidare ses en konstruktion av muntlig framställning som något som inte ska vara lätt, utan 

minst lika krävande som skriftproduktion. Denna konstruktion ger en indikation om att det 

finns en norm i skolan som går ut på att skolarbete ska vara svårt och ansträngande. Dessutom 

ger denna konstruktion en fingervisning om att det är viktigt att inget medium ska vara lättare 

än något annat, d.v.s. att alla uttrycksformer som förekommer i skolan ska ligga på samma 

svårighetsgrad. I detta sammanhang kan man återknyta till tidigare resonemang kring att 

medium med hög status kan ses som detsamma som ett medium med hög svårighetsgrad, 

medan ett medium med lägre status kan betraktas som lättare. I detta fall kan man vidga 

perspektivet och diskutera om en ”svår” skola/undervisning likställs av lärarna med en skola 

med hög kvalitet och i sådana fall om en ”lätt” skola/undervisning per automatik är av sämre 

klass. Varför skulle det annars finnas en problematik kring att viss undervisning är lättare än 

annan? Lärarna legitimerar sina egna undervisningsmetoder genom att konstruera de alla som 

lika svåra och därmed implicit att dessa olika metoder har lika hög kvalitet.  

   Även här framställs den dubbla bilden av muntlig framställning. Muntlig framställning 

konstrueras både som något som är lätt och något som minsann är lika svårt som 

skriftproduktion.  

 

 

6.5  En låsning i utbildningsväsendet  

Analysen påvisar även att lärarna konstruerar elever som omedvetna kring vad de gör i 

samband med muntlig framställning. Lärarna ”lurar” eleverna till att prata inför grupp, 

eftersom de förutsätter att eleverna fruktar denna redovisningsform. Mot bakgrund av detta 

kan man konstatera att lärarna konstruerar muntlig framställning som något som man arbetar 

med utifrån ett medieneutralt perspektiv (Marner & Örtengren 2003), d.v.s. att mediet muntlig 

framställning betraktas som en oproblematisk bärare av information och skulle på så sätt 

också kunna vara utbytbart. Mediets specifika inslag specificeras alltså inte. Muntlig 

framställning som medium blir således oviktigt. Detta skulle i sin tur kunna bidra till en 

slutledning kring att man i skolan lägger tonvikt på innehåll, snarare än form. Även detta kan 

kopplas till Saars (2005) teori om skolans träningslogik, vilken enkelt definieras som att 

skolan ”bara gör”, för att man anser att det måste vara på just det sättet. Man använder sig 

således av muntlig framställning bara för att man ”måste” göra det. Kravet uttrycks explicit i 

svenskans ämnesplan, men reflektioner kring kravet på muntlighet existerar inte. I detta 

sammanhang blir det relevant att ställa frågan vilken funktion muntlig framställning som 
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redovisningsform fyller i undervisningen, då den inte är definierad och angiven. Detta 

resonemang kan också bindas samman med det Saar benämner som procedurer istället för 

meningsskapande, vilket är en av de fem komponenter som används för att precisera skolans 

träningslogik. Detta får till följd att själva proceduren muntlig framställning blir viktigare än 

den mening den fyller.  

   Ytterligare en anledning till varför lärare tecknar en bild av muntlig framställning som något 

som man arbetar medieneutralt med kan bottna i okunskap kring mediet. Som framgår i 

uppsatsens inledning har jag inte fått någon undervisning kring muntlig framställning under 

mina fem år på lärarutbildningen. De gånger jag i min lärarutbildning har arbetat med muntlig 

framställning har det skett utifrån ett medieneutralt perspektiv. Jag har ingen aning om hur 

informanternas lärarutbildning har sett ut, men det skulle inte vara förvånande om deras 

utbildning liknar min. Om man inte har kunskap om mediets specifika inslag är det en 

omöjlighet att undervisa mediespecifikt. Lärarutbildningens fokus på textproduktion speglar 

sig i den övriga skolans undervisning. Eventuellt har det uppstått en låsning i 

utbildningsväsendet. Skriftproduktion är det som värderas högst och befintliga högskole- och 

universitetsutbildningar eftersträvar hög status och vågar därmed inte riskera sitt anseende 

genom att förändra undervisningen och använda sig av alternativa medier. Detta medför i sin 

tur att utbildningar på lägre nivåer inte heller kan bryta den rådande mediehierarkin, eftersom 

de måste skapa förutsättningar för sina elever att kunna läsa vidare på högre instanser. En 

lärarutbildning borde dock anpassa sina kurser till de ämnesplaner som finns ute i den 

verksamhet som studenterna sedan ska vara verksamma i, eftersom det annars uppstår ett 

glapp mellan lärarnas utbildning och kompetens och det som sedan förväntas av dem i 

arbetslivet.  

    Eventuellt är det just en mediespecifik undervisning i muntlig framställning som ska till för 

att den muntliga framställningen inte ska beskrivas som ett medium, vilket kräver 

kompletterande skriftproduktion. Om man arbetade mer mediespecifikt skulle mediet i sig bli 

mer framträdande och på så vis också mer oberoende och komplett och därigenom värderas 

högre.  

   Det kan dock vara problematiskt att bryta denna mediehierarki så länge lärare, på såväl 

gymnasieskolor som på universitets- och högskoleutbildningar befinner sig i diskurser, där 

skriftproduktionen dominerar hegemoniskt och marginaliserar den muntliga framställningen. 

Måhända begränsar de befintliga diskurserna förändringen av den muntliga framställningens 

status, eftersom lärarna upplever den rådande mediehierarkin som självklar. Hur lärarna 

konstruerar mediet medför hur undervisningen sedan utarbetas. Kan det vara så att mediets 
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status förändras då kunskap om mediet erhålls? Eller är det helt enkelt en omöjlighet att 

utveckla kunskap om ett medium som inte värderas högt, eftersom det finns ett ointresse för 

lägre klassade medier. I detta fall kan man dock se att skolverket, genom sina ämnesplaner i 

svenska försöker att belysa vikten av muntlighet i undervisningen och på samma gång 

förändra skriftspråkets hegemoni.  

 

 

6.6  Rädda elever gör skolan säker  

Avslutningsvis vill jag lyfta frågan om det faktiskt finns fördelar för skolan, och då med alla 

dess nivåer inkluderade, att konstruera elever som några som upplever motstånd, rädsla och 

nervositet inför muntlig framställning. Precis som jag i resultatkapitlet påstår, kan denna 

konstruktion leda till att det är just sådana elever som sedan återfinns. Rädda och tysta 

individer utgör inget hot och bidrar heller inte till förändring, vilket gör lärarnas vardag säker 

och bekväm. Dessutom blir skolans rådande form säkerställd. Människors tystnad kan tolkas 

som ett godtagande av den skolverksamhet som bedrivs, oavsett om den är bra eller inte. 

Tystnad blir då detsamma som acceptans och godkännande och både lärare och 

skolverksamhet slipper på så sätt att bli ifrågasatta. Detta kan dock få en hämmande effekt för 

skolans utveckling, eftersom det då inte finns något som driver den till progression. I detta fall 

kan man dock problematisera kring om inte lärare, skolledning och skolverk kan bidra till 

utveckling av skolan. Naturligtvis ligger inte detta uppdrag endast på eleverna, men för att 

skolan ska utvecklas på bästa sätt torde alla dess aktörer få sina röster hörda.  

   När eleverna är tysta riskerar inte lärarna sina maktpositioner, vilket de hade kunnat göra 

genom att hjälpa elever att utveckla muntlig kompetens, eftersom det talade ordet mycket väl 

kan vara ett vasst vapen, och då i synnerhet tillsammans med kunskap, något som skolan har 

som huvudsaklig uppgift att bidra med. Det bör understrykas att lärarna antagligen är lika 

omedvetna kring deras ”tystande” av elever som eleverna är om det faktum att de ”luras” till 

att prata inför grupp. Det handlar således om en omedvetenhet hos lärarna, vilken bottnar i att 

de är en del av en diskurs och uppfattar således den konstruerade verkligheten som självklar.  

    Detta resonemang kan vidgas till ett större samhällsperspektiv. Eventuellt kan man påstå att 

de som besitter makten i samhället, tjänar på tysta och rädda medborgare, eftersom de då inte 

riskerar att bli ifrågasatta och på så sätt bibehålls de befintliga maktpositionerna. Lärarna och 

skolan är således en produkt av samhället. Utifrån detta kan man hävda att människor 
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konstruerar samhället och därmed dess institutioner. Människan är på samma gång skapare, 

upprätthållare, deltagare och produkter av samhället och dess institutioner.  

   Genom att lärarna legitimerar tysta och rädda elever agerar de emellertid mot skolans 

styrdokument, vilka påtalar lärarens uppdrag att fostra demokratiska medborgare. En 

demokratisk medborgare torde vara någon som vågar göra sin röst hörd, eftersom det är 

förutsättningen för att ett demokratiskt system ska fungera. På samma sätt borde ett 

demokratiskt samhälle uppmuntra till frispråkiga och orädda medborgare, som vill vara med 

och förändra och utveckla samhället. Att utveckla kompetens i muntlig framställning kan 

således likställas med att utveckla sina möjligheter att påverka i ett demokratiskt 

samhällssystem, något som kan kopplas till Olsson Jers studie (2010), som har sin 

utgångspunkt i det samspel som författaren anser finns mellan kommunikativ kompetens och 

demokrati. Ett av problemen ligger dock i att lärarna inte har utvecklad kunskap i det aktuella 

mediet och kan kanske heller inte, på grund av detta se dess fulla kapacitet och dess betydelse 

för individen och för skolan och samhällets progression.  

   Sammantaget kan det som behandlats i denna diskussion sägas bottna i att kunskaper och 

sanningar har skapats, i såväl samhälle som i skola, genom social interaktion. När en 

världsbild väl är konstruerad blir vissa handlingsmönster naturliga medan andra blir omöjliga. 

Med detta sagt blir ovanstående konstruktioner av muntlig framställning naturliga och 

självklara i den konstruerade verklighet som lärarna befinner sig i. Innebär detta att 

människan enbart kan handla utifrån ett givet sätt, d.v.s. utifrån den konstruerade världsbild 

som hon befinner sig i? Eventuellt är medvetenhet ett nyckelord i sökandet efter lösningen på 

ovanstående problem. Genom medvetandegörandet om olika sociala konstruktioner och 

synliggörandet av rådande diskurser kan diskursiva förändringar äga rum och medföra 

alternativa handlingsmönster. Tolkningsrepertoarer kan påverka de stora diskurserna och när 

de stora diskurserna förändras påverkas tolkningsrepertoarerna på samma gång. Detta innebär 

att det existerar en växelverkan mellan små och stora diskurser, vilket betyder att ingenting är 

statiskt utan statt i ständig rörelse. Eventuellt kan det vara svårt att uppfatta denna rörelse, när 

man studerar dominerande diskurser, eftersom dessa är stora och övergripande. På samma sätt 

som det kan vara svårt att uppfatta jordens roterande runt solen. Diskursers föränderlighet kan 

då jämföras med årstidernas växlingar. Sommaren övergår inte till höst från en dag till en 

annan.  
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7  VIDARE FORSKNING  

Under arbetets gång med föreliggande uppsats har ytterligare idéer uppkommit kring hur man 

kan angripa olika aspekter i studiens ämne. I undersökningsresultatet framkommer att 

informanterna ofta talar om hur de tror att deras elever uppfattar muntlig framställning. Mot 

bakgrund av detta skulle det vara av intresse att utföra en komparativ studie, där man jämför 

gymnasielärares konstruktioner av muntlig framställning med gymnasieelevers konstruktioner 

av samma redovisningsform. Detta forskningsförslag syftar således till att undersöka om det 

återfinns skillnader i lärares och elevers konstruktioner av muntlig framställning.  
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Samtalsguide till fokusgruppsamtal med svensklärare  
 

Presentation av mig och fokusgruppsamtalet  

- Kort presentation av mig.  

- Något om den roll jag kommer ha under fokusgruppsamtalet.  

- Fokusgruppsamtalets upplägg.  

- Dokumentationens användningsområde och anonymitetsgaranti.  

- Tystnadsplikt.  

 

Presentation av lärarna  

- Namn  

- Antal år i läraryrket (eventuellt ämneskombination)  

 

Redovisningsformer i svenskämnet  

- Vilka typer av redovisningsformer använder ni er av? (Någon slags sammanfattning av 

vilka redovisningsformer som förekommer)  

- Hur brukar ni examinera olika moment?  

- Vilka tankar har ni när ni kombinerar redovisningsformer/examinationsmoment och 

uppgifter?  

- Finns det något inom svenskämnet (förmågor/innehåll/etc) som passar särskilt bra till 

någon viss redovisningsform? Vad i så fall och varför?  

- Vilka redovisningsformer/examinationsmoment föredrar ni/passar er undervisning 

bäst? Varför? 

- Vad vill ni att eleverna ska lära sig när de redovisar i de olika formerna – tycker ni att 

de lär sig det ni vill? Vilka tankar har ni?  

 

Skriftlig redovisning  

- Vilka olika skriftliga redovisningsformer använder ni er av?  

- Hur skulle du beskriva skriftlig inlämning som redovisningsform?  

- Vilka fördelar/möjligheter finns?  

- Vilka svårigheter/problem finns?  

- Hur skulle du beskriva skriftligt prov som redovisningsform?  

- Vilka fördelar/möjligheter finns?  
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- Vilka svårigheter/problem finns?  

- Andra skriftliga redovisningsformer (fördelar/möjligheter och svårigheter/problem).  

 

Muntlig framställning  

- Vilka olika muntliga redovisningsformer använder ni er av?  

- Hur skulle du beskriva muntlig framställning som redovisningsform? 

- Fördelar/möjligheter  
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- Vilka problem/svårigheter finns?  

 

Innehåll och form  

- Hur ser du på kombinationen innehåll och redovisningsform?  

- Hur ser du på relationen mellan redovisningsform och kursmål?  

 

 

Vad krävs av läraren?  

- Vad krävs av läraren för att redovisningsformen ska fungera väl så att eleverna ska 

lära sig så mycket som möjligt? (muntligt/skriftligt)  

 

Lärarnas uppfattning kring elevernas reaktioner på olika redovisningsformer  

- Hur uppfattar du reaktionen från eleverna på olika 

redovisningsformer/examinationsformer? (positivt/negativt/tycker de att de lär sig 

något/o.s.v.?)  

- Hur tror du eleverna tänker kring de olika redovisningsformerna? (några som de 

tycker mer eller mindre om)  

- Vad tror ni det beror på?  

 

Bedömning  

- Hur tänker ni kring bedömning av olika redovisningsformer? (skriftlig inlämning, 

kunskapsprov, muntlig framställning)  

- Hur kommer det sig?  

- Svårigheter/fördelar med bedömning av olika redovisningsformer.  

 Hur arbetar ni med bedömning av olika redovisningsformer?  

 

Övriga frågor  

- Kan du beskriva ett arbete med examination som du är extra nöjd med?  

- Något du är mindre nöjd med?  

- Hur ser det ultimata arbetsområdet med examinationsform ut?  

- Vilket är det roligaste arbetsområdet med examinationsform som du har arbetat med?  

 

Övriga tankar 
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