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Förord 
 
Jag vill rikta ett stort varmt tack till den klass och klasslärare på skolan där jag gjorde min 
avslutande verksamhetsförlagda utbildning. Det var sju trevliga och lärorika veckor med 
underbara elever och en engagerad pedagog. Ett speciellt tack till de fyra utvalda eleverna 
som gjorde det möjligt för mig att utföra min undersökning. Dessutom vill jag tacka min 
vetenskapliga handledare Solange Perdahl för den vägledning och de många goda råd hon gett 
mig under skrivprocessen. 
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Abstrakt 
 
Syftet med mitt examensarbete var att göra en kvalitativ studie för att se om elevernas 
säkerhet i att tala inför grupp kunde öka genom medvetna och planerade talövningar. Jag 
genomförde undersökningen i en årskurs fem där klassläraren på min önskan valt ut fyra 
elever vilka jag kunde koncentrera min studie på. De utvalda eleverna intervjuades vid två 
tillfällen, första och sista veckan av min vfu-tid. Hela klassen arbetade regelbundet under sex 
veckor med talövningar som efterhand blev mer avancerade för att avsluta med ett enskilt 
framförande inför hela klassen. Under hela mitt utvecklingsarbete förde jag 
dagboksanteckningar samt gjorde observationer på de fyra försökspersonerna som efter varje 
talövning fick svara på frågor i en personlig loggbok. Resultatet visade på en något större 
säkerhet hos samtliga av de fyra eleverna, dock av skiftande grad, förmodligen för att de 
redan vid utvecklingsarbetets början befann sig på olika plan. 
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1 Bakgrund
 
Under rubriken bakgrund presenteras tidigare forskning som är relaterad till mitt syfte. 
Bakgrunden inleds med en inledning och följs därefter av förankring i styrdokument. 
Förankring i styrdokument återföljs av rubriker gällande retorikens betydelse; talängslan, nu 
är det dags för talet, kommunikativt självförtroende samt talträning. 
 
1.1 Inledning 
 
I ett samhälle där förmågan att kommunicera har fått allt större betydelse är det viktigt att 
kunna behärska språket på ett tillfredsställande sätt. Vikten av att kunna uttrycka sig muntligt 
och skriftligt både vad gäller arbetsliv och privatliv har blivit allt mer betydelsefullt och 
räknas nu många gånger som en grundläggande del i den sociala kompetensen som ofta 
efterfrågas, på till exempel arbetsmarknaden.  
 
Språket har en nyckelställning i skolarbetet och det är ett av skolans viktigaste uppdrag att 
skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Att tala inför publik är kanske det 
svåraste en lärare kan begära av sina elever. Många, kanske till och med de flesta elever 
känner en osäkerhet alternativt rädsla vid tanken på att tala inför en grupp åhörare. De är 
rädda att göra bort sig, bli utskrattade, förödmjukade eller till och med hånade av 
klasskamraterna.  
 
Det är ett gemensamt ansvar lärare har, att vara medvetna om språkets betydelse för lärande 
och vikten av att kunna använda språket uttrycksfullt och tydligt. Genom att tidigt i 
grundskolan inleda med en medvetet språkutvecklande undervisning där elever får ta allt 
större ansvar över sin egen muntliga insats, kanske begynnande talängslan inte behöver bli ett 
problem. Detta förutsatt att eleverna känner trygghet i klassrummet samt att läraren ser till 
varje elevs individuella nivå så att ”kraven” kan läggas på ett rimligt plan, vilket ger en 
möjlighet till successiv utveckling och växande självtillit hos eleven.  
 
Eftersom jag som lärarvikarie och i samband med mina praktikperioder stött på många elever 
som uttryckt talängslan och helst velat undvika situationer som innebär att tala inför grupp, 
har mitt intresse för detta väckts. 
 
1.2 Förankring i styrdokument     
 
I Utbildningsdepartementets Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo-94) står det att 
skolans uppdrag är att skapa en god miljö för utveckling och lärande: 
 

”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter ( Lpo 94 s 9, 1998) 
 

      ”Genom rika möjligheter att samtala… skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera 
och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (ibid s 7) 
 
”Läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och 
kommunikationsutveckling” (ibid s 14,15). 
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Enligt den svenska kursplanens mål skall skolan i sin undervisning sträva efter att eleven: 
 

”utvecklar en språklig säkerhet i tal…och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika 
sammanhang  samt genom…talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan” 
(Skolverket s 148).  

 
För att eleverna skall ha möjlighet att uppnå målet för det femte skolåret är det önskvärt att 
skolan i ett tidigt skede inleder och fortlöpande arbetar med talspråksutveckling, det vill säga, 
en strävan efter att eleven ska: 
 

 ”kunna muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir begripligt och levande”  
          (ibid s 151). 
 
1.3 Retorikens betydelse 
 
1.3.1 Vad är retorik? 
 
Hägg (1998) menar att retorik är läran om talekonsten. Det är en i antiken uppfunnen 
vetenskap om sättet att påverka med ord. Eftersom all dåtida masskommunikation skedde 
muntligt sysslade den framförallt med det talade ordet. Retoriken gränsar även till 
pedagogiken, konsten att lära ut på ett slående sätt. I gamla tider var för övrigt retorik ett av 
skolans viktigaste ämnen. Att det hela ytterst är uppbyggt kring det talade ordet är kanske inte 
heller på lång sikt så orimligt. Olika former av medier kommer och går. Vi omringas ständigt 
av handskrift, tryckt text, video, datorer, radio och TV. Men bakom alltihop finns ändå hela 
tiden ytterst, det talade ordet. 
 
1.3.2 Retoriken hos de gamla grekerna. 
 
Vidare menar Hägg (Ibid) att det talade ordet var viktigt, det visade en systematisk 
utforskning av retorikens möjligheter som började i det gamla Grekland. I stadsstaterna och 
särskilt Athen var det nödvändigt att kunna tala för sin sak inför folkförsamlingen, inför 
domstol eller inför en samling medborgare vid någon högtid. Dessa tre tillfällen bildade också 
utgångspunkt för de tre sorters talekonst man i antiken räknade med – politiska tal, juridiska 
tal och högtidstal. Den äldsta bevarade och av antikexperter mest hyllade läroboken i retorik 
skrevs av filosofen Aristoteles (384-322 f.kr) (ibid). 
 
1.3.3 Vikten av det talade ordet. 
 
Talandets konst var ett obligatoriskt ämne i alla västerländska skolor i två tusen år. På 1800-
talet kom den i vanrykte och försvann från skolschemat. Men efter andra världskriget började 
det talas, skrivas och forskas om retorik igen. Vi lever nu i ett så kallat informationssamhälle 
där information och kommunikation har blivit centrala begrepp i näringslivet, politiken och 
vardagslivet. Vi har oanade möjligheter att samla, lagra och överföra information, genom 
datorer, satelliter och moderna massmedier. Men upptäckten har gjorts att det äldsta av alla 
kommunikationsmedel, det talade ordet, ibland är det mest effektiva och sofistikerade 
(Johannesson 1990). 
 
1.3.4 Talet utvecklar tanken 
 

   Den sovjetiska psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) tar upp vikten av det talade ordet som 
kommunikationsmedel (Stensmo 1994). Vygotskij ansåg att det fanns en nära och ömsesidig 
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relation mellan tänkande och tal genom att tänkandet uttrycks och kommuniceras genom 
språket. Tanken söker sin gestaltning i ordet, genom vilken en spänning uppkommer mellan 
tanke och ord. Med de psykiskt-mentala verktygen som språk och tänkande kan människan 
kommunicera med sin omvärld och förmedla sina erfarenheter till andra. Vygotskijs 
ontogenetiska studier visade att det växande barnet utvecklas från att vara styrd av fysiska 
ting och konkreta situationer till att genom språket utveckla medvetande om sig själv och 
därigenom erövra möjlighet att själv styra sina psykiska funktioner. Barnets första relation till 
orden är socialt. Barnet blir nämligen varse om att det kan kontrollera sin omgivning med ord 
och att det i sin tur kan kontrolleras av omgivningen med ord, som till exempel se! gör! gör 
inte! Orden/talet medför, menar Vygotskij, att man kan kommunicera med omvärlden (ibid). 
 
För Vygotskij var språket tänkandets sociala redskap (Bråten 1998). Språk och tal ingår som 
viktiga mentala funktioner hos människor, samtidigt som de är med och formar andra mentala 
funktioner. Ord intar en viktig plats i människans språkliga utveckling, därför att de är 
levande sammanslutningar av ljud och betydelse. Ordets mening är viktigt därför att det 
beskriver tanken. Centralt i Vygotskijs språksyn är att språk och tänkande är oskiljaktiga. Till 
att börja med befinner sig barns tänkande på ett icke-verbalt stadium, deras tal befinner sig på 
ett icke intellektuellt stadium. Senare blir tänkande och språk till ett, något som gör att 
Vygotskij väljer att tala om språkligt tänkande framför språk och tänkande (ibid). 
 
1.3.5 Språket som kommunikationsmedel 
 
Det är inte fel att hävda att språkets huvudfunktion är att främja kommunikation. Språk är ett 
socialt redskap för människans kommunikation. Vygotskij menar att en förutsättning för att vi 
ska kunna dela våra tankar med varandra är att kunna språkliggöra våra tankar. Som en 
konvention i samhället spelar språket en viktig roll, både för att dela och utveckla en rad 
normer, idéer, tankar, kunskaper, erfarenheter, traditioner och värden i samhället, och 
samtidigt kunna vidarebefordra dem från en generation till nästa. Av det skälet är förmågan 
att skapa och använda språket i en mellanmänsklig kommunikation någonting unikt för 
människor. I en språklig kommunikation kan man förutom att förmedla och tillägna sig 
kunskaper ge uttryck för värderingar och känslor. Utvecklingen av abstraktionsförmågan på 
det teoretiska och det praktiska planet hänger samman med hur väl utvecklat språk vi har. Vi 
visar sympati och respekt och uttrycker kärlek med hjälp av språket. Dessutom använder vi 
språket till att lösa problem, bearbeta känslor och samtidigt ta reda på orsaken till aggression, 
ångest och andra känslor. Språk är därför också ett tankemässigt och känslomässigt verktyg 
som gör att man kan kommunicera med sig själv och klargöra värderingar och känslor, både 
muntligt och skriftligt. Språket fungerar som ett band mellan människor oberoende av 
geografiskt avstånd och tid. Vi har möjlighet att ta del av kulturarv som tidigare generationer 
har skapat samt möjligheten att kommunicera med de kommande generationerna. Allt detta 
underbygger att människans liv är en kommunikativ tillvaro (ibid). 
 
1.3.6 Talets nödvändighet 
 
Vikten av talets nödvändighet för att kommunicera med omgivningen beskriver Stalfelt och 
Strid (1980) som menar att om du inte gör det, isolerar du dig från alla andra. Ingen får veta 
vad du tycker, tänker och känner. Den som har upplevt något spännande vill gärna berätta om 
det och att göra det inför en kamrat brukar inte vålla några problem, värre blir det om man vill 
eller måste berätta något inför en grupp människor. En del har lättare att berätta än andra. 
Men även den som tycker att han/hon har svårt att prata kan lära sig att bli en bra berättare. 
Ens tankar och känslor har också stor betydelse för det man har gemensamt med andra – i 
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arbetet, föreningen och samhället. ”Ingen får låta ett fåtal storpratare bestämma över sig, över 
sin miljö och framtid utan du måste våga öppna munnen och säga vad du tycker och tänker” 
(ibid). 
 
1.4 Talängslan 
 
1.4.1 Vad är talängslan? 
 
De flesta människor som är rädda för att tala inför publik kan märkligt nog inte sätta fingret 
på exakt vad som skrämmer dem menar Miyata (2001). De är helt enkelt bara rädda. De 
känner sig inte hotade till livet. Inget hemskt kommer att hända dem om de ställer sig upp för 
att tala. Men skräcken är inte mindre verklig för det (ibid). 
 
Talarskolans författare Siv Strömquist (1998) tycker att begreppet talängslan egentligen står 
för två olika företeelser. Den ena kan innebära en allmän blyghet med tillhörande rädsla att 
yttra sig inför andra, en ångest för att bli tvungen att säga något om många lyssnar, till 
exempel i klassrummet. Den andra företeelsen kan vara en ovanligt stark känsla av ovilja 
inför den mer specifika kommunikationssituationen som det offentliga talandet innebär. 
Talängslan är ett problem, inte minst för den som är drabbad men också för den som ansvarar 
för barns talutveckling och för talträning på olika nivåer. Vägen från talängslan till talglädje är 
säkert både mödosam och lång, men det är ingen omöjlig vandring (ibid). 
 
Johannesson (2001) skriver också om talängslan, att den som drabbas känner en stark oro eller 
ångest vid blotta tanken att stå inför en grupp och hålla något slags tal. Man kan i princip göra 
allt i världen för att slippa detta. Så många som tio till tjugo procent av alla människor lider av 
detta problem. Sådant märks tydligt både i grundskolan, gymnasiet och på universitet. Dessa 
talängsliga elever finns i alla klasser, även om de är kunniga och intresserade räcker de inte 
upp handen, ävenledes de kan svaret. Dessa kan utebli från lektioner om de skall hålla ett litet 
föredrag inför klassen. Universitetsstudenter kan till och med undvika kurser om de tror att de 
kan bli tal om muntliga framföranden. Talängslan kan mycket väl bottna i en brist på 
självkänsla som kan ha en mängd orsaker och som präglar hela livssituationen (ibid). 
 
1.4.2 Förstå orsakerna till talängslan 
 
Innan man kan börja övervinna en svårighet måste man förstå varför svårigheten finns där 
(Rogers 2000). Vad är det som framkallar den? Varför är man så ängslig när man talar till en 
grupp människor? De elever Rogers arbetat med under årens lopp har nästan undantagslöst 
varit ur stånd att begripa varför de får problem när de uppträder inför publik. Vad har man för 
orsak att vara nervös? Vad är det som förvandlar en vanligtvis välbalanserad och redig 
människa till en darrande geléklump så snart hon ställs inför en grupp människor? Rogers 
förklarar enligt följande: 
 
        När du vänder dig till en grupp, vare sig du sitter eller står, blir du genast avskild från de människor 

du talar till. De lyssnar på dig och ser på dig. De är tillsammans som en grupp, medan du som vänder 
dig till dem är ensam. De åtnjuter gruppens anonymitet, medan du själv är isolerad och synlig för alla 
och envar. Du står ”inför rätta” som många av mina elever uttryckt det. Det förefaller dig (men inte 
åhörarna) som om varje rörelse du gör, varje gest, varje felsägning, förstoras hundra gånger i storlek 
och betydelse. Det är inte att undra på att så många människor som uppträder offentligt känner sig 
utlämnade eller rentav hotade. Du gör dig synlig för andra, blottar dig för dem, underkastar dig deras 
mikroskopiska granskning. Du kan inte gömma dig. Det är knappast förvånande om du känner dig 
skräckslagen … (ibid s 19). 
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1.4.3 Att tala är inte att samtala.  
 
Rogers (2000) fortsätter med att det är en väsentlig skillnad mellan ett vanligt samtal och ett 
formellt anförande. För att en muntlig framställning inför publik ska lyckas krävs en avsevärd 
attitydförskjutning i ens medvetande. Förskjutningen är väsentlig för att klara av den 
förändring som äger rum när den nya rollen som ledare ska övertas. De flesta av oss är tyvärr 
mycket sämre på att framträda offentligt än att uppträda som privatperson. Vårt sociala jag är 
välutvecklat; vårt presentationsjag är det inte. ”I samma ögonblick som du börjar tala till en 
grupp blir du automatiskt den gruppens ledare” (ibid s 20). Gensvaret från gruppen kan ta sig 
olika uttryck i form av skratt, applåder, ouppmärksamt prassel och viskande. Men oavsett om 
gensvaret är positivt eller negativt måste man som talare gå vidare; man måste säga det som 
från början var avsikten. Så länge talaren har ordet förväntas han eller hon uppträda som om 
det är denne som för befälet och har allting under kontroll (ibid). 
 
1.4.4 Symtom på talängslan   
 
Människor som har svårt att tala inför publik brukar ange tre huvudtyper av symtom. De 
fysiska symtomen på ängslan och rädsla kan uppträda flera dagar innan de ska göra sitt 
framträdande i form av magbesvär eller sömnlöshet. Under själva framförandet kan de fysiska 
symtomen som är varierande mellan individer innefatta exempelvis följande obehag: 
Hjärtklappning, darrande knän, en röst som inte ”håller”, darr på rösten, kallsvett, 
hyperventilation, flämtande andning etc. 
 
Nästa typ av symtom hör till de intellektuella processerna, exempelvis: Upprepning av ord, 
minnesförlust, tankeblockering etc. 
 
Den tredje symtomtypen är olika emotionella reaktioner: Skräckkänslor som ofta uppträder 
innan man börjar tala, en känsla av vanmakt eller att man tappar kontrollen över sig själv, 
panik, skamkänslor och förödmjukelse efter ett framträdande. 
 
Dessa tre typer av symtom samspelar med varandra. I samband med att man sitter där och 
väntar på sin tur uppstår en okontrollerbar hjärtklappning vilket kan störa den intellektuella 
koncentrationen och medföra att man tappar bort sig i dispositionen vilket i sin tur leder till en 
känsla av förlägenhet och osäkerhet. De fysiska besvären blir intensivare och det uppstår en 
ond cirkel. Eftersom du är rädd för att tala gör du dåligt ifrån dig, vilket i sin tur leder till att 
du blir ännu räddare nästa gång och missar chansen att utveckla ditt presentationsbeteende 
(ibid). 
 
1.5 Nu är det dags för talet 
 
De nya kursplanerna för grundskolan betonar de kommunikativa färdigheterna, det är dags att 
talet får sitt rättmätiga utrymme. Här är skolans ansvar odiskutabelt. Förmågan att lära sig 
talekonsten, att tala offentligt, är något som man kan lära sig – och alltså något som det är 
möjligt att lära ut menar Strömquist (1998). Konsten att tala är i stor utsträckning ett hantverk 
som vi lär oss genom träning och genom att skaffa oss kunskap om framförandeteknik, 
textregler och arbetsprocess. Talträning, tal och samtal, förtjänar stort utrymme i skolarbetet 
och kan bedrivas i form av systematiskt uppbyggda träningsprogram samt ett medvetet 
utnyttjande av tal och samtal i den löpande undervisningen (ibid). 
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1.6 Kommunikativt självförtroende 
 
Individens språkutveckling, som till synes automatiskt går från ansvaret i hemmet till att 
skolan får en allt större lott, kan naturligtvis påverkas på olika sätt. All språkutveckling 
gynnas av att stödjas och uppmuntras. Eftersom vissa delar av den kommunikativa 
utvecklingen sker under skolåldern, såsom till exempel färdigheten av att producera formella 
monologiska självbärande texter, så har skolan ett speciellt ansvar. Vill vi se frimodiga och 
kompetenta språkbrukare i våra skolor så måste vi satsa på en språkutvecklande undervisning. 
Trygghet är nyckelordet när det gäller den muntliga färdigheten och blir då en viktig uppgift 
för läraren - att framkalla trygghetskänsla i såväl gruppen som klassrummet. Vanan är också 
en viktig del i trygghetskänslan, att ges tillfälle att öva gång på gång gör att man sig säkrare 
(ibid).  
 
Tryggheten och säkerheten är även beroende av kunskap. Vi måste veta vad som förväntas, 
men vi måste även ha förutsättningarna att uppfylla förväntningarna när vi ställs inför olika 
uppgifter. Genom tillämpning och handledning det vill säga ett allmänt språkutvecklande 
arbetssätt och en systematiskt genomförd talträning kan vi ge våra elever vana och kunskap. 
Tillsammans borde detta leda till den eftersträvansvärda tryggheten, till det självförtroende 
som är en grundläggande förutsättning för en lyckad utveckling på det här området (ibid). 
En av de viktigaste roller en pedagog har enligt Jensen (1996) är att främja och stärka sina 
studenters självkänsla. Vidare påpekar han vikten av att lärare bygger upp kompetenskänslan 
hos eleverna och menar att det lättaste och mest effektiva en lärare kan göra är att bekräfta 
eleverna. 
 
Miyata (2001) fäster uppmärksamheten på att pedagoger aldrig skulle få för sig att be en elev 
ställa sig på en bom och göra en framåtvolt utan omfattande förberedelser och träning. Varför 
skulle vi då förvänta oss att samma elev ska ställa sig, utsatt och sårbar, framför en lika 
oförberedd publik av jämnåriga för att underhålla dem? För att få ett bättre självförtroende, 
bygga upp sin självtillit måste man få ta risker och försöka, men det krävs övning och ett steg 
i taget, för att nå till det kommunikativa självförtroendet (ibid). 
 
1.7 Talträning  
 
1.7.1 Att tänka på 
 
Avgörande för att kunna utveckla en god självkänsla är upplevelsen av kompetens när det 
gäller olika uppgifter anser Hwang och Nilsson (2000). Det har förstås med det enskilda 
barnets förmåga och färdigheter att göra, men det är i sin tur något som kan förstärkas av stöd 
och uppmuntran från omgivningen. Vikten ligger vid att få meningsfulla, lagom svåra 
uppgifter att utföra (ibid).  
 
Strömquist (1998) framhåller att en lyckad talträning förutsätter trygghet i gruppen och i 
klassrummet samt att eleverna verkligen ställer upp på träningen. Övningarna kan i början 
vara väldigt enkla, gärna i lekens form, och successivt bli mer avancerade. Målet med 
undervisningen är förutom tillgång till det talade ordet viljan, och förmågan att använda den 
även i det mest krävande sammanhang i vuxenlivet. 
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1.7.2 Lek! 
 
Starta i lekens tecken, helst så att eleverna själva inte märker vad som pågår. En enkel sådan 
är till exempel parvis presentation: eleverna intervjuar och presenterar varandra inför övriga 
gruppen, endera sittandes i U-form eller (vid viss vana) gå fram två och två. Här övar de sig i 
att vara exponerade och även på att lyssna (ibid). 
 
1.7.3 Läs! 
 
Högläsning bidrar till språkinlärning och språkutveckling på flera plan och bör inkluderas i 
talträningen, med planerade högläsningssituationer. Det är både en konst och ett nöje att läsa 
högt. För elever som har svårt i högläsningssituationer måste dessa arrangeras så att de blir så 
lustbetonade som möjligt, till exempel i smågrupper där de får träna på att stå i centrum. 
Stafettläsning brukar fungera bra redan på ett tidigt stadium. Läraren står för textvalet och 
eleverna får på separata kopior träna på ”sin” del i förväg, som i slutet leder till en helhet 
(ibid). 
 
1.7.4 Samtala! 
 
Kunskapssökande parvisa samtal eller i små grupper är viktiga inslag i en språkutvecklande 
undervisning. Dessa förekommer i samband med till exempel grupparbeten och för att fungera 
till fullo krävs medveten planering från lärarens sida samt ständig observation för att följa den 
enskilda elevens prestationer (ibid). 
 
1.7.5 Framträd! 
 
I samband med träningsprogrammets återkommande inslag av tal och samtal blir elevernas 
vana att tala inför grupp större. Trygghets- och improvisationsövningarna bildar en stabilare 
grund för fortsatt träning inför att framträda offentligt. Övningarna som hittills varit i lekens 
form med lånade ord ska nu ersättas av att eleverna talar när de är ”sig själva”. Här ska 
eleverna få prova framföranden med skiftande svårighetsgrad. Det första steget här är det 
demonstrerande talet vilket kan följas av ett informerande anförande, det argumenterande talet 
och så vidare, anpassat efter elevernas ålder (ibid). 
 
Miyata (2001) sammanfattar talövningsprogrammen enligt följande: 
 
        Eleverna kommer att ta ett steg i taget längs skalan och njuta av känslan av triumf när de märker att 

de når fram till sin publik och får dess uppmärksamhet. De kommer att möta den rädsla det innebär 
att känna sig sårbar, och de kommer att märka att den rädslan inte är värre än ett stilla vattendrag. 
Till sist kommer de att ta risken att ge sig ut på en lite besvärligare färd, och lära sig mer om de 
färdigheter som behövs för att kontrollera sig själva och publiken. De kommer att ge sig ut på 
djupare, lite oroligare vatten och pröva nya tekniker med allt större självförtroende. Och vem 
vet…kanske bestämmer sig någon av dem för att pröva Niagarafallen. (ibid s12,13) 

 
       

Grunden för all kommunikation är språklig vana, och vanan erhålls enligt Strömquist 
(1998) genom att låta eleverna använda sitt språk i olika sammanhang. 
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1.8 Syfte 
 
Syftet är att studera om medvetna och planerade talövningar utvecklar elevers förmåga att tala 
inför grupp.  
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2 Metod 
 
Under metod presenteras hur jag utfört min undersökning. Metodkapitlet har jag rubricerat 
enligt följande; vetenskapligt förhållningssätt, undersökningsmetod, intervjuer, loggbok, 
dagbok, observationer, försökspersoner, bortfall, etiska överväganden, material, 
avgränsning, analys av materialet, genomförande, tidsplan samt översikt av genomförande. 
 
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Patel och Davidsson (1994) beskriver det hermeneutiska förhållningssättet som en strävan att 
arbeta engagerat med inriktning på helheten. Det förhållningssättet passade mig eftersom jag 
ville använda mig av verbala analysmetoder samt kunna tolka, få förståelse och kunskap 
bland annat genom egna observationer och erfarenheter för varje enskild försöksperson. 
 
2.2 Undersökningsmetod 
 
Som undersökningsmetod valde jag den kvalitativa metoden, vilket innebär att jag som 
forskare använde mig av datainsamlingsmetoderna: intervjuer, observationer, loggbok och 
dagbok (för mina observationer, reflektioner och tankar). I en kvalitativ undersökning är 
huvuduppgiften att förstå innebörden av vad den intervjuade skriver (Kvale 1997). Vidare är 
ambitionen att förstå och analysera helheten och uppbära en djupare kunskap samt ha 
möjlighet att beskriva ett enskilt fall, (Patel och Davidsson 1994) vilket jag avsåg i och med 
utvalda elevers loggboksskrivande samt elevintervjuerna. Genom mina undersökningsmetoder 
ville jag se om det hos eleverna skett någon positiv utveckling i att kunna, vilja och våga tala 
mer obehindrat inför en grupp. 
 
2.3 Intervjuer 
 
Vid den inledande intervjun (bilaga 1) hade jag för avsikt att bilda mig en uppfattning om vad 
försökspersonerna kände inför att tala inför grupp. Under slutintervjun (bilaga1) var mitt mål 
att utröna om mitt sätt att arbeta medfört någon förändring för eleverna. Anledningen till att 
jag valde intervjuer var att de gav en möjlighet till följdfrågor där svaren kunde utvecklas och 
fördjupas. Jag ville också gärna få ta del i hur eleven i fråga tänkte och resonerade när de 
själva fick tillfälle att fritt utrycka sig. Enligt Patel och Davidson (1994) kan man använda sig 
av olika typer av intervjuer beroende på hur graden av standardisering och strukturering 
kombineras. I mina kvalitativa intervjuer hade jag en hög strukturering, det vill säga jag visste 
vad jag ville ha svar på och hade sikte på detta, men samtidigt lågt standardiserade frågor som 
formulerades och ställdes i den ordning som var lämplig för intervjupersonen. Syftet med 
intervjuerna var att få en djupare förståelse för de utvalda elevernas upplevelser av att tala 
inför grupp.    
 
För att försäkra mig om att jag uppfattade försökspersonerna rätt använde jag mig av en 
bandspelare för att spela in intervjuerna. Bandspelaren minimerar risken att gå miste om 
viktig information som kan ske om enbart anteckningar används. Den kvalitativa 
undersökningen kommer att redovisas genom att jag presenterar en individuell 
sammanställning/berättelse av intervjuresultaten på de i förväg utvalda försökspersonerna. 
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2.4 Loggbok  
 
För att komplettera undersökningen valde jag också att använda mig av loggbok (bilaga 2). 
Eleverna fick regelbundet skriva ned svar och tankar runt frågor som jag ställde. På det sättet 
räknade jag med att få fortlöpande information från eleverna om hur de själva upplevde olika 
talsituationer och sin egen utveckling. Molloy (1996) anser att loggboken är ett metodiskt 
redskap där eleverna ges tillfälle att framföra sina åsikter och reflektera över saker som 
kanske känns svåra att prata om. Speciellt för de tysta eleverna kan denna bli en kanal att 
framföra sina åsikter och tankar i. 
 
2.5 Dagbok 
 
Som ett stöd i min undersökning, både när det gällde talövningar, observationer och annat, 
skrev jag dagbok efter varje arbetspass. Denna såg jag som ett redskap för att följa mina 
tankar och handlingar i verksamheten samt att kunna gå tillbaka för egna funderingar och 
reflektioner. 
 
2.6 Observationer        
 
Min avsikt med observationerna var att titta på elevernas utveckling allteftersom 
talövningarna avancerade. Vad jag koncentrerade mina observationer på var; 
försökspersonernas ögonkontakt med publiken, talet i form av röststyrka och tydlighet, 
kroppsspråket samt den allmänna framtoningen. Strömquist (1998) anser att ögonkontakt är 
en viktig förutsättning för ett lyckat anförande. Vidare menar hon att man i mesta möjliga 
mån ska använda sig av röstens hjälp när det gäller att förstärka, förtydliga och variera och 
framför allt så ska man tala (artikulera) så tydligt som möjligt. Viktigt är också att anpassa 
röststyrkan och tempot (ibid). 
 
Observationer av försökspersonerna pågick som ett komplement, kontinuerligt under 
arbetspassen, där tanken var att studera försökspersonernas agerande under de olika 
talövningarna. Jag ville studera elevernas utveckling och om deras förhållningssätt i samband 
med övningarna förändrades i takt med att övningarna blev mer avancerade. 
 
Som observatör var jag känd för gruppen, mina observationer var ostrukturerade, jag försökte 
registrera så mycket som möjligt inom problemområdet genom att använda mig av egna 
nyckelord vid anteckningarna samt efter varje talövning eller annat observationstillfälle ta 
pauser för utförligare nedskrivna redogörelser. Kvale (1997) menar att man genom att studera 
människors beteende och deras samspel med sin omgivning får möjlighet till en välgrundad 
kunskap. Patel och Davidson (1994) framhåller observationen som fördelaktig i och med att 
metoden är relativt oberoende av individers villighet att lämna information. Det faktum att jag 
så ofta tillfälle gavs observerade försökspersonerna var ingenting jag i förhand informerat 
dem om. Detta för att jag trodde att det skulle ha kunnat verka hämmande på eleverna samt på 
så sätt eventuellt påverka resultatet. 
 
2.7 Försökspersoner 
 
Min praktik var förlagd till en årskurs 5 med arton elever. Fyra försökspersoner, med vilka jag 
avsåg göra djupintervjuer samt loggboksskrivande, valdes ut med hjälp av handledaren. Valet 
av försökspersonerna grundades på de i synnerhet blyga och tysta eleverna eftersom det var 
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dessa jag i sammanhanget ansåg vara de mest intressanta. Med klassen som helhet planerades 
talövningar (i halvklass samt helklass). 
 
2.7.1 Bortfall 
 
Jag var medveten om att min metod inte skulle ge full tillförlitlighet beroende på bland annat 
elevers frånvaro samt elevers eventuella ovilja till medverkan. 
 
2.8 Etiska överväganden 
 
Avsikten med mitt utvecklingsarbete var att se om medvetna och planerade talövningar kunde 
utveckla elevers förmåga att tala inför grupp. Jag valde att fokusera på fyra elever i den 
aktuella klassen. För att försäkra mig om att inte någon form av känsliga eller utlämnande 
fakta alternativt upplysningar skulle komma i dagen i samband med intervjuer, observationer 
och loggbok valde jag att avidentifiera både de fyra försökspersonerna och skolan. På grund 
av detta har jag inte uppgett vare sig skolans namn eller den ort i vilken utvecklingsarbetet ägt 
rum.  
 
2.9 Material 
 
Jag inledde och avslutade mitt utvecklingsarbete med intervjufrågor (bilaga1) där jag använde 
mig av bandspelare. Som komplement till intervjuerna gjordes observationer och 
försökspersonerna skrev loggbok (bilaga 2) efter varje genomförd talövning (bilaga 4:1– 
4:10). Som ett tillägg till dessa datainsamlingsmetoder skrev jag dagboksanteckningar varje 
dag. Detta material låg sedan till grund för mina studier. 
 
2.10 Avgränsning 
 
Jag valde att avgränsa mitt arbete till att omfatta fyra elever i årskurs fem (se ovan 2.7 
försökspersoner). Skälet till val av årskurs var de mål som elever i den åldern ska ha uppnått 
enligt kursplanen i svenska. Bland annat bör barn i den åldern kunna muntligt berätta och 
redogöra för något så att innehållet blir begripligt och levande, kunna läsa med flyt samt 
kunna samtala om läsningens upplevelser. 
 
2.11 Analys av materialet 
 
Enligt Patel och Davidsson (1994) finns ingen bestämd metod hur man går till väga vid en 
kvalitativ bearbetning, men däremot en mängd olika varianter på hur arbetet kan bedrivas. 
Analysen av mitt utvecklingsarbete bestod i första hand av intervjuerna samt loggböckerna för 
att kompletteras med observationerna och egna dagboksanteckningar.  
 
Redan på ett tidigt stadium började jag med löpande analyser medan intervjuer och 
observationer var aktuella. Detta skedde via anteckningar i min dagbok, för att tillvarata 
tankar om hur jag kunde gå vidare eller se om jag förbisett något. Mitt första steg i analysen 
var att strukturera och förstå det utskrivna textmaterialet från intervjuerna. Nästa steg blev att 
eliminera överflödigt material som till exempel upprepningar eller oväsentligheter för studien 
i fråga. Här försökte jag även att hitta något mönster i texternas intervjusvar. Flera av eleverna 
kanske svarat på ett likartat sätt i någon fråga. Jag använde mig även av 
meningskoncentrering, det vill säga att formulera intervjupersonernas svar mer koncist för att 
reducera texterna. 
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Loggböckerna var en kanal mellan mig och aktuell elev där jag kunde få svar på mina frågor. 
I den fick eleverna gärna skriva fritt om egna funderingar och den var också en möjlighet för 
mig att få en inblick i om jag missat något, eller ett tips om hur jag kunde gå vidare. 
 
Målsättningen med hela analysarbetet var att hitta mönster eller tema i materialet som senare 
skulle ligga till grund för min skriftliga rapport. 
 
2.12 Genomförande 
 
2.12.1 Tidsplan 
 
Ht-03 Jag skrev och lämnade in mitt PM som godkändes.  
 
Vt-04 Jag samlade litteratur/tidigare forskning som jag läste och sorterade för att skriva 
bakgrund och delar av metoden. Som vetenskaplig handledare tilldelades jag Solange Perdahl. 
 
Ht-04 Min vfu-handledare ombesörjde utskick till föräldrar med information angående mitt 
utvecklingsarbete. Undersökningen genomfördes på vfu-platsen vecka 40 till och med vecka 
47 (med uppehåll för en veckas höstlov).  
 
Vecka 40-46 Efter en presentation av mig själv samt en kort introduktion påbörjade jag mitt 
utvecklingsarbete i form av enskilda intervjuer med de fyra i förväg utvalda 
försökspersonerna. I samband med den inledande intervjun introducerade jag loggboken och 
dennes framtida användning. Därefter genomförde jag en till två talövningar per vecka under 
nästkommande sex veckor. I anknytning till talövningarna fick de fyra utvalda eleverna svara 
på förutbestämda frågor i varsin loggbok där utrymme även fanns för egna tankar eller 
funderingar. I samband med talövningarna och även när andra tillfällen till tal gavs 
observerade jag de fyra försökspersonerna. Observationerna nedtecknades kontinuerligt i min 
dagbok  
 
Tanken med mina talövningar var enligt Strömquists modell (1998) att starta i lekens tecken 
för att successivt försvåras. De fyra första övningarna genomförde vi sittande i ring i 
halvklass. Övning fem bedrevs under glada, högljudda former i helklass utomhus. Från och 
med övning nummer sex ökades svårighetsgraden i och med ett teaterframträdande inför 
helklass samt en parallellklass. Övning nummer sju och åtta utfördes i halvklass, dock med 
den talande i fokus, framför övrig grupp. Talövning nummer nio bestod av en 
gruppredovisning inför helkass och slutövningen var en enskild tre minuter lång talövning 
inför hela klassen.  
 
Vecka 47 Tisdagen ägnades åt slutintervjuer med de fyra försökspersonerna. I övrigt tackade 
jag klassen för deras medverkan i mitt utvecklingsarbete. 
 
Vecka 48-50 Examensarbetet sammanställdes och lämnades in. 
 
En utförligare tidsplan finns under bilaga 3. 
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2.13 Översikt av genomförande  
     

Intervju 1    (bilaga 1) 
    Loggbok    (bilaga 2) 
 Tidsplan   (bilaga 3) 
 
Talövningar 
 
Övning 1.    Parvis presentation   (bilaga 4:1) 
Övning 2.    Ett ord i taget   (bilaga 4:2) 
Övning 3.    Tala om ord    (bilaga 4:3) 
Övning 4.    Tala om rubriker   (bilaga 4:4) 
Övning 5.    På jakt    (bilaga 4:5) 
Övning 6.    Jag är så glad att jag är jag… (bilaga 4:6) 
Övning 7.      Ljugarbänken                       (bilaga 4:7)   
Övning 8     Teateruppvisning  (bilaga 4:8)  
Övning 9.     Gruppredovisning   (bilaga 4:9) 
Övning 10.   Något jag gillar   (bilaga 4:10) 
  

Intervju  2   (bilaga1) 
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3 Resultat  
 
Under rubriken resultat presenteras utvecklingsarbetets resultat genom att introducera de fyra 
försökspersonerna individ för individ. Resultaten från de olika övningarna ger en helhetsbild 
av varje enskild elev där jag kunde se om och hur en förändring skett. 
 
Flicka A   
 
Vid båda intervjutillfällena svarade flicka A att hon trivdes ”jättebra” i klassen och att ingen 
förändring på den punkten skett under min vfu-tid. Vid ett av övningstillfällena (övning 4) var 
flicka A sjuk.  
 
När jag vid det inledande intervjutillfället ställde frågan om hur det kändes att tala inför 
klassen svarade flicka A att det kan vara lite nervöst men att det ändå känns ganska bra. Det 
var dock lättare att prata inför mindre grupper. Vid det andra intervjutillfället svarade flicka A 
att ”hon har blivit självsäkrare” under mina veckor med dem, detta på grund av att hon fått 
tillfälle att prata så mycket. Hon poängterade vidare att det kändes väldigt bra och att hon 
gärna vill fortsätta att prata i samma utsträckning. 
 
Genom mina intervjuer och observationer fick jag intrycket att flicka A var en väldigt trygg 
flicka. Hon säger sig inte ha några problem att delta i klassens diskussioner om hon anser att 
dessa angår henne. I mina observationer har flicka A en allmän framtoning av lugn och 
trygghet, hon talar inte så högt, men tydligt och med ett fullt acceptabelt röst- och tonläge och 
en godkänd ögonkontakt. Det som förändras i och med övningarna är att ögonkontakten blir 
bättre samt tonläget något högre. Flicka A upplever att de andra lyssnar på henne när hon 
pratar men tycker att det är irriterande om/när den som pratar i klassen blir avbruten eller 
störd på annat sätt. Hon anser att de flesta i klassen är tysta och lyssnar när någon annan 
pratar, men då och då är det någon som stör genom att avbryta, vicka på stolen, tappa pennan 
eller liknande i golvet. Vidare ser hon sig själv som pratsam och vid frågan om hon är blyg 
eller självsäker tycker hon att ”någonstans mitt emellan” passar bra på henne. Vid andra 
intervjutillfället svarar hon som tidigare nämnts att hon blivit mer självsäker än tidigare. 
 
Flicka A räcker enligt henne själv alltid upp handen när hon kan svaret på lärarens fråga, 
vilket stämmer bra med mina iakttagelser.  
 
I sin loggbok skrev flicka A att övningarna vi gjort var roliga och vid något tillfälle att ”den 
var rolig men svår”. Gruppredovisningen (bilaga 4:9) gjorde för övrigt flicka A och B 
tillsammans där de tillsammans utförde en strålande presentation Teateruppvisningen (bilaga 
4:8) benämndes av flicka A som ”världens roligaste timme”. 
 
Flicka A upplevs vara ambitiös. Hon har tagit mina övningar seriöst och gjort väldigt bra ifrån 
sig. Hon gör inget som helst väsen av sig men har en självklar position i klassen. 
 
Flicka B 
 
Flicka B berättar att hon trivs bra i klassen, alla är snälla. Hon tycker att det är en ganska lugn 
klass. När de gick på lågstadiet var det stökigt och hon hade ofta huvudvärk när hon kom hem 
från skolan. 
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Flicka B berättar vid det första intervjutillfället att hon upplever det som ”lite pinsamt att tala 
inför hela klassen”. Hon är rädd för att säga fel och tycker att det kan vara svårt att få fram 
orden när många lyssnar. Hon känner även viss oro inför att vid lärarens frågor svara fel och 
att klasskamraterna kanske börjar skratta (något som hittills inte hänt). Högläsning och 
redovisning när hon får sitta kvar på sin plats går bra. Flicka B fortsätter med att det är lättare 
att tala inför en mindre grupp med motiveringen att det är färre som lyssnar och alltså inte lika 
”pinsamt”. Hon deltar inte gärna i diskussioner, detta enligt henne själv därför att hon inte tror 
sig ha något att tillföra. Hon lyssnar hellre. I mina observationer, i samband med 
talsituationerna ser jag flicka B som en lugn, relativt trygg person. Hon har ett bra röst- och 
tonläge möjligen något tyst. Hennes ögonkontakt med publiken förbättras allteftersom 
övningarna framskrider och den allmänna framtoningen är bra. Flicka B upplever att de andra 
lyssnar när hon pratar. Hon räcker alltid upp handen vid frökens frågor när hon vet svaret. 
Flicka B anser sig själv som ganska tystlåten och mitt emellan blyg och självsäker. 
 
Jämförelser mellan det första och det andra intervjutillfället var att det fortfarande kändes 
nervöst att tala inför hela klassen. ”När många lyssnar och stirrar är det svårt att få fram 
orden.” Det går bättre när hon har tillfälle att förbereda sig. En förbättring från första intervjun 
är att hon nu kan tänka sig att delta i diskussioner, om hon är säker på vad hon ska säga. Hon 
tycker att klasskamraterna lyssnar när hon talar och att de ser glada ut! Vad gäller frågan om 
pratsam alternativt tystlåten ser hon sig vid detta andra intervjutillfälle som mitt emellan och 
som tidigare mitt emellan blyg och självsäker. 
 
I loggboken skrev flicka B att hon tyckte övningarna var roliga (någon var rolig, men svår) för 
att man fick lära sig saker om andra samt att man fick lära sig att prata. Hon ansåg sig ”få 
respekt” vid övningarna för att de andra lyssnade. Teateruppvisningen (bilaga 4:8) var rolig 
men ganska ”pirrig”. 
 
Flicka B upplevs vara ambitiös. Hon tycker att övningarna har varit roliga och har gjort bra 
ifrån sig. Hon påstår att det känts ”pirrigt” och att hon ibland haft svårt att få orden ur munnen 
men ser och låter vid alla tillfällen lugn och samlad. Här är en flicka som tänker en hel del, 
har en tydlig plats i klassrummet där hon trivs, men inte tar stor plats. 
 
Pojke A 
 
Här är en kille som trivs bra i klassen. Han har kompisar, tycker att klasskamraterna är snälla 
och läraren är hjälpsam och bra. 
 
Vid det första intervjutillfället säger pojke A att det går bra att prata inför hela klassen men 
tillägger att det går bättre inför en mindre grupp därför att ”om man gör fel så är det inte så 
många som hör det”. Han deltar i de diskussioner han vill och tycker att klasskamraterna 
lyssnar när han pratar. Han räcker alltid upp handen när han kan svaret på lärarens frågor. 
Pojke A ser sig själv som självsäker men ganska tystlåten och trivs med det. 
 
Vid intervju nummer två tycker pojke A inte att det skett någon direkt förändring. Han menar 
som tidigare att det går bra att tala inför klassen men att det känns lättare inför färre åhörare. 
Han tycker att klassen är uppmärksam när han talar och det känns bra. Vid några tillfällen har 
han blivit störd av någon klasskamrat när han talat och det upplever han som retfullt. Vid 
denna andra intervju betecknar han sig som lite mer pratsam och självsäker, han törs ha en 
åsikt och stå för den. Vidare tror inte pojke A att mina talövningar gjort någon märkbar 
skillnad. Vid mina observationer har jag i talsituationerna sett pojke A som en lugn, relativt 
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trygg person med bra tonläge och något nervös men tydlig röst som förbättrats ju mer 
övningarna har fortskridit. Han har haft en godkänd ögonkontakt som märkbart förbättrats 
efterhand och den allmänna framtoningen har varit väldigt bra. 
 
I sin loggbok skriver pojke A att övningarna har varit roliga (någon svår, men rolig). Det har 
känts bra att tala inför gruppen, särskilt när alla lyssnar. Han tycker att för det mesta har alla 
lyssnat men att det är tråkigt när någon stör (vilket hände vid ett par tre tillfällen). Pojke A har 
reflekterat över varje enskild övning och menar att ”det väl alltid går att göra bättre” och ser 
en nödvändighet i att träna sig i att prata. Teateruppvisningen (bilaga 4:8) kändes lite svår och 
det var nervöst innan de kom igång men sedan gick det bra. 
 
Pojke A uppfattas som en duktig målmedveten kille med en stark vilja att lära sig. Han har 
tagit övningarna på allvar och gjort dem väldigt bra. Den sista övningen (bilaga 4:10) 
utmaningen att hålla ett treminuters tal inför helklass klarade pojke A med glans och här insåg 
han själv att det inte fanns något han kunde ha gjort bättre. Ett toppental! 
 
Pojke B 
 
Här är en kille som har kompisar och trivs mycket bra i klassen.  
 
Vid det första intervjutillfället säger pojke B att det är ”pirrigt” att tala inför klassen. Han blir 
nervös och känner sig blyg. Det går bättre inför en liten grupp. Han deltar inte gärna i 
diskussioner bara om det skulle vara något väldigt speciellt som han själv vill, till exempel att 
man skulle få välja något nytt till skolans utemiljö. Han räcker alltid upp handen när han kan 
en fråga och upplever det som att klasskamraterna lyssnar när han pratar. Pojke B upplever 
sig själv som blyg och tystlåten men säger sig trivas med det. 
 
Vid intervju nummer två säger pojke B att ”det går lite bättre när vi tränat så många gånger 
men det är så jobbigt med alla ögon som tittar på mig”. Det känns lättare inför en mindre 
grupp. Han anser sig själv blyg och tystlåten men vill gärna fortsätta att i lugn takt träna sig i 
att prata. Vid mina observationer under talövningarna ser jag en blyg kille som klarar sig bra 
så länge vi utför övningarna i halvklass, sittande i ring. Han har ingen direkt ögonkontakt med 
de övriga utan tittar omväxlande på mig eller något annat i rummet. Han har en tydlig om än 
något svag röst. Den allmänna framtoningen är acceptabel. När övningarna avancerar blir 
framträdandet svårare och det är då pojke B tycker att blickarna från de övriga är besvärliga. 
Vid teaterframträdandet och slutuppgiften (bilaga 4:8 och 4:10) hade han svårigheter att hålla 
igång repliker/talet och fick därför hjälp. 
 
I loggboken skriver pojke B att övningarna varit roliga (några besvärliga) för att han fått lära 
sig nya saker. Teaterframträdandet var roligt men ”ingenting gick bra” och han trodde att han 
skulle ha klarat sig bättre om han hade tränat mer på sina repliker. Övningen Ljugarbänken 
(4:7) skriver pojke B att det var roligt och att allt gick bra men vid intervju nummer två 
framkom att han tyckte den övningen var besvärlig eftersom han kände sig utsatt med allas 
blickar (halvklass) på sig (vilket jag också observerade vid nämnda tillfälle). Samma sak 
gällde vid övningarna Gruppredovisning inför helklass (4:9) samt Något du gillar… (4:10). I 
loggboken skriver han att det var roligt men nervöst och vid intervjun framkom hur besvärligt 
han hade upplevt det när det bara ”står stilla i huvudet” av nervositet, vilket jag också 
observerade. 
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Pojke B anser sig behöva mer talträning i form av liknande övningar jag gjort med dem, helst 
i mindre grupper och i en lugnare takt än jag genomfört. Detta baseras på att de första 
övningarna (där vi i halvklass satt i en ring) gick bra men svårighetsgraden trappades upp 
fortare än pojke B var beredd på. Jag ser det som positivt att pojke B själv föreslog fortsatta 
talövningar. 
 
Sammanfattningsvis kan jag utifrån mina intervjuer, loggböcker och egna 
dagboksanteckningar säga att försökspersonerna har uppskattat övningarna, sett dem som 
både roliga och lärorika men även mot slutet lite svårare samt något tidskrävande i form av 
förberedelser. Samtliga uppskattar när klasskamraterna lyssnar och visar intresse. 
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4 Diskussion   
 
Diskussionsavsnittet har jag rubricerat enligt följande; reliabilitet och validitet, 
resultatdiskussion, slutdiskussion samt fortsatt forskning. 
 
4.1 Reliabilitet  
 
Reliabiliteten handlar om mätmetodens tillförlitlighet (Patel och Davidson 1994). Patel och 
Davidson menar att förutsättningen för en god reliabilitet är att observatören och intervjuaren 
är tränade samt använder sig av strukturerade observationer eller standardiserade intervjuer.  
 
I mitt fall var jag varken en tränad observatör eller intervjuare samt att jag använde mig av en 
ostrukturerad observation och ostandardiserade frågor. Det enda jag kan framhålla här var 
mitt val att lagra verkligheten via bandspelare, så att möjlighet att lyssna på intervjun flera 
gånger fanns. Eftersom jag nyttjade mig av datainsamlingsmetoderna intervjuer, 
observationer, elevernas loggböcker och egna dagboksanteckningar i min undersökning så 
anser jag mig ha fått en god helhetsbild av utvecklingen hos försökspersonerna.  
 
Det faktum att det i klassen som helhet var en god stämning med en god inlärningsmiljö 
bidrog positivt till att lektionstiden för mina uppgifter kunde utnyttjas i stort sett maximalt vid 
varje tillfälle. Efter varje talövning gav jag varje enskild elev en kort positiv respons samt till 
gruppen som helhet en mer generell konstruktiv (att tänka på) kritik. Detta både som 
uppmuntran och egen känsla av kompetens till nästa tillfälle. Jensen (1996) påpekar vikten av 
att lärare bygger upp en känsla av kompetens hos eleverna och menar att en av de lättaste och 
mest effektiva saker en lärare kan göra för att stärka en elevs självförtroende är att ge dem 
bekräftelse. Varför är det då så viktigt? Jo, helt enkelt därför att det enligt Jensen fungerar och 
det är jag benägen att hålla med om. 
 
I motsats till enkäter kunde jag med mitt användande av intervjuer få fördjupade och 
utvecklade svar. Jag hade möjlighet att förtydliga en fråga, be eleven i fråga att tydliggöra 
sina svar samt ställa följdfrågor. Här fanns dock en risk i form av den så kallade 
intervjuareffekten som Patel och Davidsson (1994) beskriver. Nämligen att det i ett antal 
aspekter kan ges felvärden i intervjuresultaten, och det kan då bero på mig själv. Eftersom 
min erfarenhet när det gällde intervjuer var ringa så kan försökspersonen medvetet eller 
omedvetet förstå vad som förväntas av dem genom mitt uppträdande. 
 
Loggboken var ett komplement till intervjuerna där elevernas uppfattning om sin egen 
utveckling synliggjordes fortlöpande. Farhågor jag hade inför elevernas loggboksskrivande 
var att de eventuellt skulle ge de svar de trodde att jag föredrog istället för att göra egna 
noggranna reflektioner. 
 
Enligt mitt önskemål valde klassläraren ut försökspersonerna med den tanken att de något 
tystare eleverna skulle ha möjlighet att nå den största utvecklingen vad gällde talövningarna. 
Hur ett annat val skulle ha påverkat resultatet kan jag av förklarliga skäl inte uttala mig om. 
 
Validitet  
 
Validitet handlar om överensstämmelsen mellan vad vi har för avsikt att undersöka och vad vi 
faktiskt mäter (Patel och Davidson 1994). 
 



 19

Jag anser min vfu-tid alldeles för kort för att kunna se några större förändringar hos 
försökspersonerna. Trots att jag fick disponera tiden för mina uppgifter i stort sett fritt för min 
vfu-handledare så är sju veckor för snävt. För att öka reliabiliteten och validiteten kunde jag 
ha låtit en annan person närvara för att registrera svaren parallellt via anteckningar vid 
intervjuerna. Dock valde jag bort detta i tanke att uppnå en god och personlig kontakt med 
eleven i fråga 
 
Jag anser att jag har mätt det jag avsåg att mäta i förhållande till syftet. 
 
4.2 Resultatdiskussion 
 
Tidsbrist                                       
Avsikten med mitt examensarbete var att undersöka om medvetna och planerade talövningar 
utvecklar elevers förmåga att tala inför grupp. Genom att arbeta med flera varierande 
muntliga uppgifter ville jag se om en positiv utveckling kunde komma till stånd. Snart nog 
insåg jag att sju veckor var för kort tid för att se om en tydlig förändring skett. Trots att jag av 
min handledare kunde disponera i stort sett den tid jag behövde så föll andra aspekter in i 
form av till viss del störande moment, som till exempel schemalagd tid hos specialpedagog, 
för två av mina försökspersoner. Här handlade det om att planera tiden så att utrymme gavs 
till en introduktion av övningen, därefter ordentligt med tid till den aktuella taluppgiften samt 
även tid till de försökspersoner som skulle skriva loggbok efter varje övning.  
 
Datainsamlingsmetoder 
Intervjutillfällena var väldigt intressanta där eleverna gav mig relativt utförliga svar på både 
frågor och spontant uppkomna följdfrågor. Den tanke jag tidigare hade att vid dessa tillfällen 
sitta ensam med varje elev visade sig vara helt rätt eftersom eleverna på så vis talade fritt.  
 
När det gällde loggboksanteckningarna efter varje talövning närde jag en större förhoppning 
på något mer utförliga svar. Tyvärr blev svaren ofta korta på grund av en viss självpåtagen 
stress från försökspersonerna att hinna tillbaka till ordinarie lektion. När det gällde 
loggboksfrågorna ser jag så här i efterhand att jag för att eventuellt få utförligare svar kunde 
ha utformat ett par av frågorna annorlunda. Jag borde även ha arrangerat så att eleverna vid 
dessa stunder ansett sig ha mer gott om tid. 
 
Observationerna i samband med de uppgifter jag kunde hämta via loggböckerna bekräftade 
ofta mina egna antaganden  
 
En positiv utveckling på skilda nivåer 
Samtliga av de fyra försökspersonerna har trots den snäva tidsramen utvecklats mer eller 
mindre i en positiv riktning. Flicka A berättar vid den andra intervjun samt skriver i 
loggboken att hon fått bättre självförtroende under min vfu-tid med de många talövningarna. 
Flicka B har utvecklats genom att hon menar att tala ”går an” när hon fått möjlighet att 
förbereda sig. Hon kan efter talövningsperioden tänka sig att delta i diskussioner och hon 
tycker att ”klasskamraterna ser glada ut” när hon pratar. Vidare tycker flicka B att hon blivit 
något mer pratsam än tystlåten jämfört med första intervjun då hon såg sig själv som tystlåten. 
Pojke A anser inte att talövningarna gjort någon skillnad för honom men betecknar sig som 
något mer pratsam vid den andra intervjun. Han har reflekterat över mina övningar och menar 
att ”man väl alltid kan göra bättre ifrån sig”. Pojke A ser en nödvändighet i talövningar för 
framtiden. När jag ser till pojke B tyckte han att de första talövningarna gick bra för att sedan 
bli mer svårhanterliga ju större prestation som krävdes av honom. Vad jag upplevde som 
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positivt var pojke B:s egna reflektioner att det kanske kunde gått bättre om han tränat mer 
inför de ”svårare” övningarna. Även om man är nervös så känns det i alla fall bättre om man 
någonstans i ”bakhuvudet” vet vad man ska säga.  
 
Viss talvana 
Försökspersonerna ser det positiva i att både de själva och klasskamraterna är tysta och 
lyssnar när någon annan pratar. Som observatör vill jag ge en eloge till klassläraren som för 
det första, vid tillfällen då denne anser att eleverna ska kunna en fråga väntar till allas hand är 
i luften. För det andra har denna klass en viss vana i att tala inför en större grupp i och med 
redovisningar av grupparbeten samt enskilda muntliga bokrecensioner. För det tredje så 
brukar eleverna i den här klassen under lektionstid få visa upp och berätta (frivilligt) om olika 
saker inför klassen om någon har köpt, fått eller kanske själv tillverkat en sak de vill berätta 
om. Klassen består också av ett flertal ”pratglada” personer som inte blygs för att tala inför 
grupp och detta kan eventuellt bidra till ett positivt synsätt på muntliga framföranden i olika 
former.  
 
4.3 Slutdiskussion                                
 
I den här klassen är det en positiv stämning och ett tillåtande klassrumsklimat, detta förstärks 
av försökspersonerna som bekräftar att de trivs bra i klassen, med klasskamraterna och med 
klassläraren. En lyckad talträning förutsätter trygghet i gruppen, helt i enlighet med 
Strömquist (1998) vilket jag också upplevde att det fanns i klassen. I den senare delen av 
försöksperioden och i samband med observationer och genomläsning av loggböcker såg jag 
hos två av de fyra försökspersonerna en större säkerhet i talsituationen. En av de två sade i 
slutintervjun och skrev även i sin loggbok att denne fått större självförtroende under mina 
veckor där, just på grund av att de fått möjlighet att prata vid flera tillfällen. Strömquist 
(1998) anser att grunden för all kommunikation är just vanan och den får man genom att 
använda sitt språk i olika sammanhang.  
 
Talövningar, roliga och lärorika 
Gemensamt för de fyra försökspersonerna var att de upplevt talövningarna som roliga och i 
flera fall även lärorika. Första hälften av talövningarna genomfördes sittande i ring (halvklass) 
på ett avspänt sätt och i lekens tecken enligt Strömquist (1998) för att successivt bli mer 
avancerade. För tre av de fyra försökspersonerna var det en lämplig takt men för den fjärde 
försökspersonen gick avanceringen för fort. Denne hade behövt mer tid på sig. Tid som jag 
vid detta utvecklingsarbete inte hade möjlighet att ge. För att få ett bättre självförtroende 
krävs övning och möjlighet att kunna få ta ett steg i taget för att nå till det kommunikativa 
självförtroendet menar Miyata (2001). En av eleverna beskrev det som att det kändes som om 
hon fick respekt när de övriga lyssnade. 
 
Teoretisk återkoppling 
En av pojkarna berättade vid den avslutande intervjun att han är blyg. Han vet inte varför han 
är blyg och han tycker inte om när klasskamraterna tittar på honom i olika talsituationer. 
Varför är det besvärligt när klasskamraterna tittar på honom? Vad har han för orsak att känna 
sig så nervös när han ska ställa sig framför en grupp och tala? Miyata (2001) menar att de 
flesta människor faktiskt inte kan sätta fingret på vad som skrämmer dem. Liksom ”Miyatas 
studenter” visste ”mina” försökspersoner att inget hemskt skulle hända dem om de ställde sig 
upp för att tala, men rädslan och oron var inte mindre verklig för det. Rogers (2000) förklarar 
lite mer specifikt; att det är avskildheten från de människor du talar till som gör att du känner 
dig nervös. De är tillsammans som en grupp (gruppens anonymitet) medan den som har ordet 
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är isolerad och synlig för alla och envar samt ofrivilligt underkastar sig gruppens 
mikroskopiska granskning. 
 
Som jag tidigare nämnt menar Rogers (2000) att det finns olika typer av symptom på 
talängslan, till exempel magbesvär och minnesförlust/tankeblockering. En av eleverna 
berättade vid inledningsintervjun att ”det är svårt att få fram orden när många lyssnar”. En 
annan av försökspersonerna beskrev att det som var så jobbigt med den sista (enskilda) 
talövningen (bilaga 4:10) var att ”det blev som en stor klump i magen” och ”jag kunde inte 
komma ihåg vad jag skulle säga”. Enligt Rogers är det lätt att göra dåligt ifrån sig när man är 
rädd, vilket leder till att denne blir ännu räddare nästa gång och missar chansen att utveckla 
sitt presentationsbeteende.  
 
 Vygotskij (Bråten 1998) tar upp vikten av det talade ordet som kommunikationsmedel samt 
den nära och ömsesidiga relationen mellan tänkande och tal genom att tänkandet uttrycks och 
kommuniceras genom språket. Jag anar likheten i tankarna en av eleverna hade när denne 
reflekterade över sina talövningar och upptäckte själv nödvändigheten i att träna sig på att 
prata för att uppnå känslan av kontroll på situationen, och att bli lyssnad på. Vygotskij (ibid) 
fortsätter med att barnets första relation till språket är socialt och att det så småningom blir 
varse kontrollmöjligheten till sin omgivning med hjälp av ord samt förstås att barnet i sin tur 
blir kontrollerad av ord. Tre av mina försökspersoner uttryckte vid intervjuerna, från min sida 
helt oprovocerat, att de villa träna sig mer i att prata. Elevernas reflektion över 
nödvändigheten av att kunna uttrycka sig är helt riktig, i enlighet med Vygotskij, som anser 
att språkets huvudfunktion är att främja kommunikationen (se 1.3.5 Språk som 
kommunikationsmedel). Vikten av talets nödvändighet för att kommunicera med 
omgivningen beskriver även Stalfelt och Strid (1980) som menar att för att undvika att isolera 
sig från andra måste man kunna tala, både för att berätta men även kunna uttrycka sina tankar 
och åsikter. 
 
Jag har förståelse för den elev som berättar att högläsning och redovisning när hon får sitta 
kvar på sin plats går bra, därför att då känner hon sig inte lika utsatt. Rogers (2000) menar att 
det är en västentlig skillnad mellan ett vanligt samtal och ett formellt anförande och att det 
krävs en avsevärd attitydförskjutning för att lyckas. Det gör det onekligen men ändock 
klarade denna elev sina uppdrag bra trots sin något synbara nervositet.  
 
Gemensamt mönster 
En gemensam punkt för de fyra försökspersonerna var att de under den andra halvan av vfu-
tiden kände att kamraterna verkligen lyssnade när de talade. Inte helt oväntat så svarade alla 
försökspersonerna vid både första och andra intervjun att det var lättare att tala inför en 
mindre grupp. I den situationen blev samtliga försökspersoner bättre på att ha ögonkontakt 
med den övriga gruppen.  
 
Gemensamt för försökspersonerna är även att de alltid räcker upp handen när de kan svaret på 
en fråga som läraren ställt. Johannesson (2001) menar att de talängsliga finns i alla klasser 
och även om de är kunniga och intresserade räcker de inte upp handen. I fallet med ”mina” 
försökspersoner känns det positivt att den teorin inte håller på dem.  
 
En framtida önskan 
Talandets konst var ett obligatoriskt ämne i väst under två tusen år för att på 1800-talet 
komma i vanrykte förmedlar Johannesson (1990). Numera anses det talade ordet ha en väldig 
betydelse. Den som äger ordet har makten. Är det inte dags att denna konstform återupptas 



 22

som ett obligatoriskt ämne i dagen skola? Talträning, tal och samtal förtjänar stort utrymme i 
skolarbetet anser Strömquist (1998). För att få en chans att se frimodiga och kompetenta 
språkbrukare så måste vi satsa på en språkutvecklande undervisning fortsätter Strömquist, och 
i anslutning till mitt intressanta utvecklingsarbete så håller jag med. 
 
4.4 Fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant om en liknande undersökning genomfördes under en längre 
tidsperiod. Tanken på att medvetet och systematiskt väva in talträning i elevernas 
grundskoletid och sedan ta del av hur detta påverkat dem genom en uppföljningsstudie, under 
gymnasiet eller i vuxen ålder. Jag är tämligen förvissad att om elever får möjlighet att träna 
via medvetna och planerade talövningar så mycket som möjligt under grundskoletiden så 
minskar deras benägenhet till talängslan i vuxen ålder. 
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      Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 

1. Berätta om hur du trivs i klassen. 
 

2. Berätta hur det brukar kännas när du ska tala inför hela klassen. 
 

3. Berätta hur det brukar kännas när du ska tala inför en mindre grupp (3-5  stycken) 
 

4. Tycker du att det är det någon skillnad att tala inför en liten grupp eller hela 
klassen? Berätta. 
 

5. Brukar du delta i diskussioner i klassrummet? (Om inte, varför då, berätta) 
 

6. Upplever du att dina klasskamrater lyssnar på det du har att säga/berätta? (Om 
inte, varför då, hur menar du?) 
 

7. När läraren ställer en fråga som du kan svaret på, brukar du räcka upp handen då? 
(Om inte, varför då, berätta) 
 

8. Tycker du själv att du är pratsam eller tystlåten? (På vilket sätt, berätta) 
 

9. Tycker du själv att du är blyg eller självsäker? (På vilket sätt, berätta) 



 
                                                                                                                                           

                  Bilaga 2                                  
Loggboksfrågor 
 
Loggboken lämnades ut regelbundet där jag gav varje elev respons på det de hade 
skrivit. Efter en kort sammanfattning av det vi arbetat med ställde jag följande frågor. 
 
1. Vad tyckte du om övningen? 
 
2. Hur kändes det att tala inför gruppen/klassen? 
 
3. Lyssnade dina kamrater när du talade? 
 
4. Lyssnade du när dina kamrater talade? 
 
5. Vad gick bra? 
 
6. Var det något som inte gick bra? Berätta. 
 
7. Var det något du kunde ha gjort bättre? 
 
8. Något annat du funderar på eller vill berätta? 



 
                                                                                                                        
                                                                                                                                    Bilaga 3                             
Genomförande av utvecklingsarbete 
 
Vecka 1. Jag presenterade mig själv och det arbete jag ämnade utföra under 
praktikperioden. Den första intervjun med försökspersonerna genomfördes (bilaga 1) 
samt en presentation av kommande loggbok med frågor (bilaga 2). Veckan användes till 
att lära känna eleverna i klassen samt min första övning ”Parvis presentation” som 
utfördes i halvklass i ett intilliggande grupprum (bilaga 4:1). Efter genomförd övning 
delades loggboken ut till berörda elever medan övriga elever återvände till klassrummet. 
Tid avsattes även till att strukturera upp de kommande veckorna med praktikhandledaren. 
 
Vecka 2. Arbetet med att lära känna eleverna fortgår. Tisdag gjorde vi övningen ”Ett ord 
i taget” (bilaga 4:2) i halvklass i intilliggande grupprum samt under torsdagen 
genomförde vi övningen ”Tala om ord” (bilaga 4:3) i grupprum i halvklass. I samband 
med varje övning gjordes observationer och i efterhand delades loggbok ut till berörda 
elever. 
 
Vecka 3. På tisdagen arbetar vi i halvklass med övningen ”Tala om rubriker” (bilaga 4:4). 
På grund av icke rådande omständigheter utfördes övningen i flick- och pojkgrupper.  
Övningen ”På jakt” (bilaga 4:5) utfördes under torsdagen utomhus på begränsad yta i 
helklass. I samband med övningarna gjordes observationer och efter avslutade övningar 
delades loggboken i vanlig ordning ut. 
 
Vecka 4. Efter ett impulsivt infall av klassläraren tränade vi denna vecka under tre 80-
minuters pass, i smågrupper, på en teateruppsättning i engelska (bilaga 4:8) med 
uppvisning inför helklass samt en parallellklass. Detta var ett ypperligt tillfälle till 
spontan talövning varför jag helt uteslöt den planerade övningen Stafettläsning och i 
stället valde teatern att ingå som en övning i mitt utvecklingsarbete. Teaterföreställningen 
som innehöll både tal och sång utspelade sig på fredagen och blev mycket lyckad. 
 
Vecka 5. Höstlov. 
 
Vecka 6. Vi börjar denna vecka med uppstart på grupparbetet som ska redovisas under 
vecka 7. Talövningarna under torsdagen bedrivs i ett grupprum med övningarna ”Jag är 
så glad att jag är jag …” (bilaga 4:6) samt ”Ljugarbänken” (bilaga 4:7) i halvklass. 
Observationer samt sedvanlig utdelning av loggbok. Torsdagen används även till en 
presentation av den slutliga talövningen (bilaga 4:10) så att eleverna ska ha tid till 
förberedelse. 
 
Vecka 7. Tisdag, onsdag och torsdag börjar vi skoldagen med den enskilda slutövningen 
(bilaga 4:10) tills alla elever har fått göra ”sitt” framträdande. Jag och klassläraren väljer 
att fördela framträdandet av den enskilda talövningen i helklass under flera dagar 
(tillfällen) så att eleverna ska ”orka” lyssna intresserat. Vi arbetar med grupparbete 
(bilaga 4:9) i geografi som redovisas gruppvis om tre elever, i helklass. Även här fördelas 
redovisningen under flera dagar med samma tanke som vid den enskilda övningen. 
Observationer samt utdelning av loggbok till berörda elever vid båda tillfällena. 
 
 
 
 



 
Vecka 8. Avslutande intervjuer med försökspersonerna. (bilaga 1) Jag tackar klassen och 
min handledare för deras samarbetsvilja och engagemang samt en mycket trevlig, lärorik 
vfu-tid. 
 
I samband med de tio talövningarna har loggbok delats ut. Jag har gjort kontinuerliga 
observationer såväl vid talövningarna som vid annan lektionstid. Jag har även gjort 
kontinuerliga dagboksanteckningar. 
 



 
  
 
                                                                                                                                   Bilaga 4:1 
Parvis presentation  
 
Gruppstorlek: Parvis, presentation i halvklass. 
 
Redskap: Papper och penna 
 
Tid: Cirka 5 minuter/intervju. Tid till presentationerna cirka 3 minuter per par. 
 
Syfte: Naturlig, i det närmaste omärklig talträning. Den som blir presenterad står i fokus, inte 
den som presenterar.  
 
Genomförande: Eleverna får veta att de ska intervjua varandra två och två för att sedan 
presentera samtalskamraten för den övriga gruppen. Som hjälp och stöd i intervjun får de ett 
antal frågor och eleverna för minnesanteckningar. Frågorna kan läggas fram på OH och kan 
vara till exempel namn, ålder, fritidssysselsättning, älsklingsrätt et cetera  
Denna första övning kan åtföljas av en kort presskonferens där lyssnarna (eleverna) får ställa 
egna frågor till den presenterade. Detta ger tillfälle att rätta till eventuella felaktigheter som 
framkom vid presentationen samt att det kan uppfattas lättare att svara på frågor än att berätta 
själv. En annan viktig aspekt är att eleverna får träna aktivt lyssnande, och att samspela dessa 
två övningar blir ett lekfullt sätt att öva samtal, tal och exponering. (Strömquist 1998). 
 



 
                                                                                                                     
                          Bilaga 4:2       
Ett ord i taget 
 
Gruppstorlek: 8-12 
 
Tid: 10-15 minuter 
 
Syfte: Utvecklar förmågan att tala spontant, att bidra till gruppens arbete och att skapa 
sammanhang. 
 
Genomförande: Den elev som får börja får inleda en berättelse genom att säga ett enda ord 
(eller två). Eleven närmast till höger säger andra ordet i berättelsen och så vidare. Historien 
fortsätter runt cirkeln, och elevernas uppgift är att försöka skapa en intressant 
sammanhängande berättelse.(Miyata 2001) 
 
Elev 1 ”Det”                            
Elev 2 ”var”                 
Elev 3 ”en”  och så vidare 
 
Alternativt två ord 
Elev 1 ”Det var” 
Elev 2 ”en gång” 
Elev 3 ”två katter” och så vidare 
 



 
                                                                                                                     

                                                               Bilaga 4:3 
 
 
Tala om ord 
 
Gruppstorlek: Enskilt. Redovisning i halvklass 
 
Redskap: En hemlig lista med ord som läraren har skrivit. 
 
Tid: Ingen förberedelse Eleverna talar i en minut var. 
 
Syfte: Att få igång elevernas talflöde och avdramatisera det monologiska talet. 
 
Genomförande: Övningen går ut på att eleverna under en minut ska tala med utgångspunkt i ett 
ord som väljs från lärarens hemliga lista. Där står till exempel: 

 
1. Bollar 
2. Hus 
3. Nallar 
4. Bilar 
5. Klockor 
6. Köer 

 
Eleverna väljer en siffra och får på så sätt ett ord. Sedan gäller det att hålla talflödet i gång tills 
läraren, som står med klockan, säger: Stopp! (Strömquist1998) 
 



 
                                                                                                                     

                                            Bilaga 4:4 
 
Tala om rubriker 
 
Gruppstorlek: Halvklass 
 
Redskap: Ett antal rubriker som läraren har hand om samt ett antal olika substantiv på lappar. 
 
Tid: Cirka tjugo minuter. 
 
Syfte: Substantivet som läggs till ska avleda talarens tankar från det faktum att han talar samt 
aktivera lyssnarna. 
 
Genomförande: Läraren har en lista med numrerade rubriker framför sig som är tänkta att 
inspirera eleverna till korta berättelser på högst tre minuter.  Eleverna väljer en siffra, får ett 
ämne och ska utan förberedelser börja berätta. Samtidigt har läraren ett antal lappar liggande 
med ett substantiv på varje. Eleven som ska tala drar en lapp och läser tyst för sig själv ordet. 
Det föremål som nämns på lappen ska talaren väva in i berättelsen. Lyssnarna ska efter 
framställningen kunna avslöja vilket av orden som kommer från lappen. 
Exempel på rubriker: 
Hur man undviker att snubbla över ett UFO 
Så gick det till när jag råkade ta grannens bil 
Därför missade jag tåget till Stockholm 
Exempel på substantiv: 
Brödrost, nyckel, golfklubba 
(Strömquist 1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                             Bilaga 4:5 
 
På jakt 
 
Gruppstorlek: Helklass 
 
Redskap: Varsitt frågeformulär, penna 
 
Tid: 30 minuter 
 
Genomförande: En övning som kräver utrymme, barnen ska röra sig fritt i rummet eller ute på 
en avgränsad yta. ”Jakten” består i att skaffa sig mesta möjliga information på 10 minuter. 
Eleverna får var sitt arbetsblad med frågor. Det gäller att hitta någon som passar in på en fråga, 
efter att ha frågat alla får man sätta ett streck på raden. Eleverna får inte stå och ropa efter till 
exempel ”någon som äger en häst”?… eleverna måste själv söka upp och tilltala alla. 
 

Försök hitta en person som: 
 

1. fyller år månaden efter dig 
2. kan titta i kors 
3. kan rulla sin tunga 
4. har gjort en resa på över 50 mil 
5. bor i ett hus där ingen röker 
6. äger en häst 
7. har flyttat under de senaste tre åren  
8. älskar att skala apelsiner 
9. är duktig på att rita 
10. har minst tre syskon 
11. inte tycker om mjukglass 
12. har klappat en orm 

 
Efteråt: samling och alla redovisar till exempel vilka frågor som ingen stämde in på. Vad som 
stämde in på många och så vidare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                  Bilaga 4:6 
 
Jag är så glad att jag är jag därför att… 
 
Gruppstorlek: Halvklass 
 
Tid: Cirka 15 minuter 
 
Syfte. Att uppmuntra och bygga upp självkänslan i gruppen. Eleverna får lyssna, koncentrera 
sig och uppskatta något positivt hos sig själv. 
 
Genomförande: Gruppen sitter med läraren i en cirkel som ber dem var och en att tänka ut 
något positivt om sig själv. Till exempel något de är bra på som fotboll eller att man är en bra 
kompis eller kanske att man är den man är. Läraren börjar genom att säga ”Jag är så glad att 
jag är jag därför att…” och säger något positivt om sig själv. Sedan får alla i tur och ordning 
säga något positivt om sig själva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      

                                                                                               



 
      Bilaga 4:7 
 
Ljugarbänken 
 
Gruppstorlek. Halvklass 
 
Tid: Lite förberedelsetid hemma, redovisningstid cirka 3 minuter per elev. 
 
Syfte: Eleven kan vara avslappnad eftersom själva gissningsmomentet hamnar i fokus. 
 
Genomförande. Varje elev ska tänka ut två sanningar och ett ljug om sig själv som de sen ska 
presentera i gruppen. Vid redovisningen sätter sig eleverna i tur och ordning på ”ljugarstolen” 
och berättar om de två sanningarna och ljuget. De övriga ska gissa vilket påstående som är 
ljug.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                             Bilaga 4:8 
 
Teateruppvisning 
 
Gruppstorlek: Helklass 
 
Material: Manus samt viss rekvisita 
 
Tid: Träning i mindre grupper 3*80 minuter samt uppspelning cirka 10-12 minuter. 
 
Syfte: En chans för eleven att träna sig i att tala (repliker) inför en mindre grupp samt vid 
uppspelningstillfället uppträda inför helklass i form av en förutbestämd teaterfigur med manus 
och viss förklädnad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                        Bilaga 4:9 
  
Geografi 
 
Gruppstorlek: Gruppvis (3 elever). Redovisning i helklass 
 
Tid: Förarbete cirka 6* 40 minuters arbetspass samt viss träning hemma. Redovisningstid 10-
15 minuter per grupp 
 
Syfte: Söka kunskap som de sedan med egna ord får förmedla till de resterande i klassen. 
 
Genomförande: Grupperna tilldelas olika geografiska områden att arbeta med för att sedan 
muntligt med hjälp av karta och bilder förmedla sin kunskap till klasskamraterna. Varje grupp 
tillverkar ett collage med bildkarta, text och bilder att användas vid redovisningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                              Bilaga 4:10 
 
Något jag gillar… 
 
Gruppstorlek: Ett tre minuter långt enskilt tal inför hela klassen. 
 
Redskap: Något personligt eleven själv valt. 
 
Syfte: En chans för eleven att tala inför hela klassen om något de själva valt och har kunskap 
om. Attributet eller bilden som visas upp gör att lyssnarnas hela uppmärksamhet inte riktas 
enbart mot talaren utan även mot föremålet. 
 
Genomförande: Elevernas uppgift blir att inför klassen presentera något de valt själv. Till 
exempel ett husdjur (visa en bild), ett fritidsintresse (golfklubba) och så vidare. 
 
 
 


