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Sammandrag 

Ett av skolans syfte är att lära ut kommunikativ kompetens och göra eleverna till goda, 

retoriska talare med förmåga att tala i olika sammanhang. Den här studien syftar till att 

undersöka hur elever använder sig av inledning, avslutning samt ickeverbalt språk i inledning 

och avslutning i det muntliga nationella provet, samt om ett generellt mönster kan utläsas från 

eleverna med samma betyg. Analysmetoden bygger på ett antal kriterier kring inledning, 

avslutning och ickeverbalt språk utarbetade från tidigare forskning angående de tre 

aspekterna. Materialet för studien utgörs av 13 inspelade tal från kurs 1 och 3 i svenska. 

Resultatet visade att det helhetsbetyg eleverna fått på provet korrelerade med deras förmåga 

att använda språkliga medel vid aspekterna inledning, avslut och ickeverbalt språk och att 

eleverna med samma betyg i stort sett använde sig av samma språkliga medel.  

 

Nyckelord: Muntligt anförande, muntlighet i skolan, nationella prov, bedömning, retorik 
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1. Inledning 

 

”Retorik är konsten att tala väl. Det är konsten att övertyga. Det är konsten att i alla 

situationer använda sitt språk på ett övertygande sätt”  

                                                                         (Strömquist 1998, s. 20) 

Varje dag uppstår situationer där vi måste använda vårt språk på ett övertygande sätt som 

passar in i den kommunikationssituation som råder. Alla samtal vi har varje dag är knutna till 

sin kontext och de situationer vi dagligen möts av kräver olika kommunikationsmedel, 

därmed är utvecklad talkompetens anpassad för olika kontexter fundamental för att kunna 

bemöta och bemästra vardagens krav på kommunikation. Vi pratar olika med kompisgänget i 

grupp än vad vi gör vid muntliga anföranden och de två situationerna kräver olika 

förberedelser. En pratstund med kompisarna är ofta avslappnad, både innehållsmässigt och 

kroppsligt, medan ett muntligt anförande är en uppstyrd situation som kräver kunskap om 

talarkonsten. Alla kan vi relatera till känslan av att ibland tappa koncentration och finna det 

tråkigt när någon pratar. Vad är det som gör att vi tappar koncentration och slutar lyssna på 

den som talar och kommer på oss själva med att fippla med något annat eller kolla telefonen? 

Det första intrycket av ett tal är viktigt. Vi minns alla någon som startat en presentation på ett 

överraskande sätt och hur vi då riktat nyfikenhet till talaren och funderat på vad som komma 

skall. På samma sätt riktar vi bort fokus från en talare som verkar ha tråkigt, pratar monotont 

eller utstrålar en känsla av att det är nervöst och pinsamt, eftersom det kan upplevas jobbigt 

att kolla på talaren. Skolmiljön kan vara den enda miljön där barn- och ungdomar får 

möjlighet att träna på att hålla i muntliga anföranden. För att genomföra en muntlig 

framställning krävs kunskap och kompentens kring retorik, och vad som fungerar och inte 

fungerar, gällande både det verbala och ickeverbala, för att åhörarna inte ska tappa intresse. 

Därför är det av intresse att undersöka hur tal fungerar i skolan och vilka språkliga medel 

elever använder sig av, både verbala och ickeverbala, i sina muntliga anföranden för att fånga 

åhörarnas fokus och vilja att lyssna på det muntliga anförandet. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur det muntliga nationella provets tal skiljer sig mellan 

elever som fått olika betyg (E-A) på sitt muntliga anförande. Studien syftar att undersöka 

inledning, avslutning och det ickeverbala språket för att se om eleverna i studien visar på 

retorisk medvetenhet genom att använda språkliga medel i sina muntliga anföranden. Det 

ickeverbala språket kommer analyseras i inledningen och avslutningen av talet och det 

ickeverbala språket analyseras för att se om det är något elever sig av som medel för att fånga 

publiken. En hypotes blir att elever med högt betyg, starka elever, använder språkliga och 

retoriska medel och verktyg vilka svaga elever saknar i sina tal. En annan hypotes för 

inledningen och avslutning är att jag kommer märka när övergångar mellan delarna sker hos 

de eleverna med högt betyg, och att det kommer vara svårare att uppmärksamma övergångar 

hos de eleverna med lägre betyg. Talen kommer att analyseras i förhållande till 

betygsmatrisen och det tilldelade betyget för att svara på frågeställningarna.  

• Vilka språkliga medel använder sig eleverna av i inledning och avslutning? 

• Kan det urskiljas generella språkliga mönster för elever med samma betyg i inledning 

och avslutning? 

• Vilken typ av kroppsspråk, gester och röstläge använder eleverna sig av i inledning 

och avslutning? 

• Kan det urskiljas generella mönster för elever med samma betyg gällande 

kroppsspråk, gester och röstläge?  

2 Bakgrund och tidigare forskning 

Kapitlet är upplagt med bakgrund och tidigare forskning först om muntliga anföranden i 

skolmiljö, sedan om aspekterna inledning, avslutning och ickeverbalt språk och avslutningsvis 

är ett avsnitt om bedömning och betygsättning för muntliga nationella prov och hur aktiva 

lärare bedömt provet. Önskvärt hade varit att ha fler empiriska forskningsstudier om 

muntlighet i klassrummet för att kunna jämföra mitt resultat, men detta har varit svårt att hitta. 

Att det har varit svårt att hitta relevant tidigare forskning visar på behovet av forskning 

gällande muntlighet i skolan och framför allt muntliga anföranden, vilket styrker relevansen 

av den här studien. Avsnittet om retorikens inledning, avslutning och ickeverbalt språk är 

generella termer om retorik och inte specifikt framtaget för skolmiljö. Jag har där valt ut några 
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författare som tydligt ger konkreta verktyg på hur jag kan analysera talen för att svara på 

frågeställningarna.  

2.1 Klassiska retoriken i dagens skola 

Världen och samhället förändras ständigt och har förändrats enormt sedan den klassiska 

retorikens arbetssätt och tankegång myntades på Aristoteles tid. Aristoteles ansåg att retorik 

”är konsten att övertyga i avsikt att åstadkomma något” (Cassier 1997, s. 15). Målet med 

argumentation är i princip samma idag och förmågan att hålla i muntliga anföranden och 

övertyga ska elever ges möjlighet att träna på i skolan. I kursplanen för svenska finns det 

återkommande mål formulerande som handlar om den muntliga förmågan, bland annat ska 

elever lära sig den retoriska processen och tilldelas verktyg och kunskap att tala i olika 

sammanhang. Ett syfte för undervisningen i ämnet svenska i gymnasieskolan är att ”eleverna 

utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal” (Skolverket 2020a).  

     Att elever ska tillges möjligheten att utveckla sitt tal finns alltså tydligt utskrivet i kurs- 

och läroplaner, men skolverket menar att det idag finns en problematik med att elever ofta 

inte får den chans de bör få att utveckla sin muntliga förmåga, i samma mån som de får 

möjlighet att utveckla skriftspråket. Muntligheten kommer i skymundan från skrivarkonsten, 

trots att den är av stor vikt för skolans demokratiska uppdrag och Olsson Jers menar i sin 

avhandling Klassrummet som muntlig arena (2010, s. 11), att ”kommunikativ kompetens är 

nödvändig för att en människa ska kunna verka som en demokratisk medborgare i olika 

kommunikationssituationer, i vilka varje deltagare vill framstå som trovärdig”. I Nya språket 

lyfter (Skolverket 2017, s. 23) jämför skolverket arbetet med den muntliga förmågan med 

arbetet med läsundervisningen: ”Likaväl som att läsundervisning måste fortsätta även när 

eleverna knäckt koden måste uppmärksamheten på elevernas kommunikativa, muntliga 

förmåga vara fortsatt stor”. Olsson Jers (2010) menar att det finns mycket i läroplanen som 

styrker vikten av muntlighet men att det finns en bristande kunskap om muntlighet och retorik 

hos elever och att de inte lärt sig om retoriska arbetsprocessen. Bristen i elevernas retoriska 

kunskap menar Olsson Jers (2010) grundas i lärares okunskap i ämnet, och det menar hon 

beror på att lärarutbildningen inte har med retorik som ämne vilket leder till att de lärare som 

har ett intresse i retorik lär ut i det men annars hamnar ämnet i skymundan.  

     Palmer (2010b, s. 82) menar i likhet med skolverket att retoriken i skolan är det 

kunskapsområde som är en av grunderna för undervisning och något som alla elever ska få 

möjlighet att ta del av och utveckla. Palmér (2010b, s. 82) skriver vidare att elever i 
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gymnasieskolan ska hålla i muntliga anföranden och förberedda tal, vilket då blir en retorisk 

uppgift som kräver kunskap om den retoriska processen. Hur muntliga anföranden används i 

skolan är som tidigare nämnt beroende av lärarens intresse och kunskap inom ämnet, och för 

att se hur det faktiskt ser ut i skolan var Olsson Jers (2010) ute i klassrum och observerade 

muntliga anföranden. Det hon såg var att det fanns brister hos de eleverna som talade. Olsson 

Jers (2010) upplevde att eleverna var osäkra och rädda för att tala och att de till stor del 

förberedde sig minuterna före lektionen och hade helt improviserade framföranden. Det ledde 

till ostrukturerade tal utan retoriska medel och med nervöst uttryck och hon menar att detta 

bottnar i en bristande retorisk kunskap, som grundas i lärares okunskap i ämnet. Olsson Jers 

menar dock att trots att elever ger intrycket av osäkerhet och otrygghet så är eleverna 

teoretiskt medvetna om vad som krävs för ett bra muntligt anförande och eleverna uttrycker 

en kunskap om att ”det är viktigt att tala högt, titta på publiken och kunna formulera viktiga 

inledningar” (2010, s. 121). Eftersom elever verkar ha en teoretisk kunskap, men blir osäkra i 

den praktiska övningen krävs övning och elever bör få träna mer på muntliga framställningar. 

Praktiska tillfällen som inkluderar muntlig framställning är dock en bred kategori och Palmér 

(2010b, s. 79) menar att elever i skolan idag är troligtvis mer vana vid vanliga helklassamtal, 

där läraren ställer en fråga och elev svarar än muntliga anföranden. Vid vanliga helklassamtal 

är taltiden kort och svaren inte utarbetade eller i förväg disponerade. En studie gjord av 

Ärnström (2013, s. 19) bekräftar att det inte ges tillräcklig övning för muntliga anföranden. 

Hon visar i sin studie att lärare främst använder sig av diskussioner när det kommer till 

muntlighet och att självständiga muntliga anföranden är mindre förekommande. Till skillnad 

från vanliga helklassamtal eller diskussion i smågrupp så kräver ett förberett tal 

bakomliggande arbete och tanke och Palmér (2010b, s. 80) menar att elever bör hålla i 

muntliga anföranden för att tillägna sig talarkonsten och bli goda och retoriskt medvetna 

talare.  

     Ett centralt syfte för ämnet svenska är att elever i gymnasieskolan ska ges förutsättningar 

att utveckla förmågan att utforma muntliga framställningar som är anpassade efter mottagarna 

(Skolverket 2020a), vilket också är en del av skolans demokratiska uppdrag. Olsson Jers 

berättar i Lärarförbundets tidning Läraren att ”de kommunikativa kompetenser som lyfts fram 

i styrdokumenten stämmer väl överens med det demokratiska uppdrag skolan har” (Goldberg 

2013). Den muntliga kommunikationen i klassrummet behandlar en del av det demokratiska 

uppdraget i och med att eleven som talar får öva på att framföra en åsikt och att ha andra som 

lyssnar på en. Muntliga framställningar handlar till stor del om att ge alla lika möjligheter att 

dels göra sin röst hörd dels lära sig lyssna på andra och att ”strålkastaren ska vara på både 
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lyssnaren och talaren” (Olsson Jers 2010, s. 268).  

     Tal och samtal är beroende av situation, mottagande, personlig trygghet och 

grupptillhörighet (Skolverket 2017, s. 24), och därmed är en god klassrumssituation viktig för 

att utveckla elevers tal. Ärnström (2013) menar att klassrumssituationen är svårigheten med 

muntliga anföranden och att det är svårt att få med de blyga och tysta eleverna (2013, s. 18). 

Elever kan känna sig otrygga vid framföranden och då påverkas anförandet i form av 

osäkerhet och nervositet. Det är därför av största vikt att klassen är stabil vid muntliga 

anföranden såsom nationella prov för att eleverna ska kunna visa sin förmåga utan att hindras 

av otrygghet i klassrummet enligt Ärnström (2013).  

2.2 Inledning, avslutning och ickeverbalt språk  

Som tidigare framgått ska elever i skolan hålla i muntliga anföranden, vilket kräver en retorisk 

medvetenhet och kompetens. Olsson Jers (2010) menar att elever är teoretiskt medvetna om 

processen och att ett anförande bör ha en bra inledning. Därför är det av intresse att se hur 

elever faktiskt använder sig av inledningen och om det sker med den teoretiska kunskap de 

menar att de besitter i sina muntliga anföranden. Det som kännetecknar en god inledning är att 

den är slagkraftig och fångar intresse (Hagman 2015, s. 44). Inledningen av ett muntligt 

anförande har enligt Karlberg och Mral (2001, s. 28) tre syften: göra publiken uppmärksam, 

välvilligt inställd och intellektuellt mottaglig för kommande argumentering. Avslutet av 

inledningen sker när bakgrunden till huvudtesen kommer, alternativt direkt när 

argumentationen startar om den som talar inte har någon bakgrund till ämnet. Inledningen ska 

ge en förhandsbeskrivning av huvuddelen och det är viktigt att inledningen väcker åhörarnas 

nyfikenhet och intressen, därmed är det viktigt att anförandet är anpassat för mottagarna. Det 

är här talaren har chans att visa sig kunnig och engagerad och stärka sig själv som talare för 

att vinna förtroende (Hagman 2015, s. 47)  

     Avslutningen kan sägas höra ihop med inledningen eftersom det är här säcken ska knytas 

ihop. Den ska i likhet med inledningen vara kort och effektiv och innehålla en avrundning 

som stannar kvar hos åhörarna. Vid avslutningen har talaren stor chans att påverka lyssnarna 

och få dem att reflektera och reagera och ge uppslag till nya idéer, formuleringarna får gärna 

vara drastiska för att göra avtryck (Hagman 2015, s. 71). Precis som inledningen ska visa 

vägen in till kommande anförande ska avslutet fördjupa budskapet och innehålla en 

avrundning och markering av att talet är slut. Inledningen och avslutningen kan bygga på 

samma eller liknande underlag. Palmér menar i sin undersökning (2010, s. 37) att lärare är 
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samstämmiga om att en elev får högt betyg gällande avslutning om eleven kan ”knyta ihop 

säcken” genom att exempelvis vidga citat eller ge anekdoter en annan knorr. Avslutet börjar 

när argumentationen och huvuddelen avslutas. Det är fördelaktigt att tydligt visa på avslut 

genom metakommentar såsom avslutningsvis.  

     Kommunikation handlar inte endast om hur vi talar, utan även hur vi för oss kring varandra 

med hjälp av bland annat gester och kroppsspråk, en elev som glömmer bort kroppsspråket 

kan tappa åhörarnas intresse för det språkliga innehållet. Det är dock inte bara kroppsspråket 

som är av betydelse för talets helhetsintryck, utan även kroppshållningen har betydelse, detta 

återkommer jag till i metodkapitlet. Utöver gester, kroppsspråk och kroppshållning är rösten 

och ögonkontakten med åhörarna viktig vid muntliga anföranden. Fällman (2013, s. 40) 

menar att rösten har betydande del i ett muntligt anförande och att ett budskap kan gå förlorat 

om rösten är för ansträngd eftersom det då är för jobbigt att åhörarna att lyssna att de tappar 

intresse. Fällman (2013, s. 40) menar också att en bra talare har varierad röststyrka, varierat 

tempo samt vågar ta pauser och är inte rädd för tystnad. Hellspong (2018, s. 59) beskriver hur 

betoningen är det som betyder mest för tydlighet i ett tal och att genom att trycka på och 

betona viktiga ord blir talet mer roligt och livfullt. Det största misstaget en talare kan göra 

enligt Hellspong (2018, s. 59) är att söva ned publiken. Att söva ned publiken menar han är ett 

större misstag än felsägningar och att komma av sig och därför är det viktigt att talet inte är 

enformigt.  

2.3 Bedömning av muntliga anföranden 

I det nationella provets muntliga del får elever möjlighet att visa förmåga på att hålla i 

muntliga anföranden. Det nationella provet är obligatoriskt moment i ämnet svenska och 

testas i kurs 1 och 3. Provet innehåller uppgifter som är i linje med läroplanens mål och därför 

är muntlighet en del av det nationella provet i svenska 1 och 3 (Klapp 2015, s. 98). Det 

nationella provets muntliga del finns det dock inte mycket forskning om. Palmér beskriver i 

sin avhandling Att bedöma det muntliga. Utvärdering av ett delprov i gymnasieskolans 

nationella kursprov, Svenska B (2010a, s. 5) att det finns en uppsjö av forskning som 

behandlar bedömning av skriftliga elevtexter, men bedömning av muntliga anföranden och 

andra typer av kommunikationssituationer, speciellt det nationella provets muntliga del, finns 

det betydligt mindre forskning om. Den här studien fokuserar på elevernas satta betyg som 

grund för analys och därför är det relevant att förstå hur betygsättningen fungerar i praktiken. 

Lärare bedömer själv de nationella proven vilket leder till stor autonomi och att kravet på 
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bedömningarna blir stora eftersom en felbedömning kan leda till stora konsekvenser för 

eleverna. Klapp (2015, s. 100) menar att lärares bedömningar av nationella prov har varit 

kritiserade och bristfälliga då lärare tenderar att bedöma sina egna elevers prov för snällt, 

vilket leder till icke trovärdiga bedömningar och ifrågasättande av lärarnas 

bedömarkompetens. Skolinspektionen gjorde 2012 med anledning av detta en utvärdering 

som visade på att de lärarna som omrättade proven i utvärderingen rättade mer snålt än vad 

elevernas lärare gjorde. Detta resulterar i att det är tveksamt om de nationella proven kan 

styrka ett av sina syften, att stödja en likvärdig bedömning och betygsättning. Dock menar 

Klapp (2015, s. 100) att de omrättande lärarna inte valdes ut på ett vetenskapligt sätt med 

tanke på metod, urval och teorier och att risken därmed är stor att resultatet blev snedvridet 

eftersom de omrättande lärarna satt inne på facit.  

     Palmér var 2010 ute i skolan och gjorde en utvärdering som syftade att undersöka hur 

muntliga nationella provet i svenska bedöms av lärare och om de är samstämmiga i sin 

bedömning. Hennes utvärdering grundas på lpo94 istället för dagens lgy11, men hennes studie 

är ändå relevant eftersom den berör samma ämne som den här studien och det faktum att det 

finns lite forskning kring ämnet har gjort det svårt att hitta någon mer ny och i tiden relevant 

avhandling eller annan studie. Palmérs avhandling syftar även till att undersöka om lärarna 

har hjälp av tillhörande betygsmatris vid rättning av muntliga nationella prov. I 

undersökningen finns alla bedömningsaspekterna i betygsmatrisen representerade som 

underlag för studien, men då den här studien endast fokuserar på inledning, avslut samt 

ickeverbalt språk så beskrivs här var Palmér fick för resultat vid aspekterna disposition och 

sammanhang (aspekten kallades för struktur vid lpo94) samt framförande, eftersom de 

betygsaspekterna berör inledning, avslut och ickeverbalt tal i ett muntligt anförande. Palmérs 

utvärderings utfall blev positivt. Lärarna som medverkade i studien ansåg att betygsmatrisen 

var till hjälp och att lärarna var allt som oftast samstämmiga i sina betygsättningar. Resultatet 

vid aspekten disposition och sammanhang är att inledningen av talen är något som 

kommenteras mycket av lärarna och att bedömningen för aspekten till stor del grundas i det 

muntliga anförandets inledning och avslut. Detta stärks även i en utvärdering som gjordes 

2017 där resultatet var att inledning och avslutning är det som mest frekvent kommenteras av 

lärare gällande disposition och sammanhang (Mark & Palmér 2018, s. 33). Lärarna menar att 

både inledning och avslut av anförandet kan stärkas med hjälp av metakommentarer. Ett 

anförande som hade enkel inledning såsom jag ska tala om ledde till ett G i aspekten 

disposition och sammanhang, och en mer genomtänkt inledning gav VG. Palmér påpekade 

dock att vissa elever fick högre betyg än G som helhetsbedömning, trots enkel inledning, på 
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grund av att de andra aspekterna i betygsmatrisen också spelar in och talets helhet ofta var 

mycket bra. Avsluten på anförandena kommenterades inte lika mycket av de bedömande 

lärarna i disposition och sammanhang men resultatet visade på att abrupta slut eller 

otillräckligt utarbetade slut resulterade i lägre betyg i aspekten och att de elever som avslutade 

medvetet genom att exempelvis sammanfatta helheten, återknyta till inledningen eller knyta 

ihop säcken med en uppmaning resulterade i högre betyg. Bedömarna var överres om att en 

lyckad avslutning dock inte bara kan ha bra innehåll utan att även rösttempo, med mera, är 

viktigt för att tydligt markera talets avslut. Bedömarna gav också högt betyg till de elever som 

gjorde snygga övergångar mellan talets delar, där det var tydligt vad som var inledning, 

huvuddel och avslut. Olsson Jers (2010, s. 243) menar att dispositionen är svår för elever att 

greppa och göra något bra av, speciellt blir ofta inledningen och avslutningen i muntliga 

anföranden svajiga och otydliga. Olsson Jers menar att inledningen på de muntliga anföranden 

hon har observerat har svårt att fånga intresse hos åhörarna och att avslutningen inte avslutas 

där den bör, utan eleverna kommer ofta på något de glömt säga under talets gång och slänger 

in det efter den tänka avslutningen, vilket leder till en otydlig avslutning.  

     Gällande aspekten framförande så var nästan alla bedömare i Palmérs utvärdering 

samstämmiga och framförandet var något som kommenterades av nästintill alla. Resultatet av 

studien visar på att aspekten framförande kopplas mycket till publikkontakt och säkerhet 

(2010a, s. 37–38), och Palmér väljer att kalla framförandet för ”patoskategorin” där intensitet, 

glöd, emfas och engagemang är positivt och motsatsen är att ett mindre positivt bedömt 

anförande är mekaniskt, stelt och monotont. Det som lärarna var överens om i bedömningen 

av framförandet var att de skickliga eleverna som fick högt betyg på aspekten fick positiva 

kommentarer för:  

• Fri och säker manushantering 

• God publikkontakt 

• Närvaro 

• Engagemang 

• Bra taltempo 

Exempel på en elev som fått högt betyg har berört publiken och en elev som fått lågt betyg 

brister i uttrycksfullhet, är bunden till manus och har därmed en ”uppläst känsla”. Eleven med 

lågt betyg utstrålar även osäkert kroppsspråk och ”pratar med sig själv istället för publiken”. 

Slutsatsen av undersökningen var att bedömarna i stort sett var överens om en elevs betyg 

gällande disposition och sammanhang och framförande vilket gör att föreliggande studie kan 
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tro att det betyg som är satt för eleven som talar i materialet är rättvist satt i enighet med 

bedömningsaspekterna och betygsmatrisen.  

3. Material och metod  

Kapitlet är upplagt med först en beskrivning av det material som används för att kunna svara 

på syfte och frågeställningar, sedan presenteras metoden för studien där analysen av 

aspekterna inledning, avslut och ickeverbalt språk beskrivs var för sig.  

3.1 Material  

Materialet som ligger till grund för undersökningen är 13 inspelade tal. Talen kommer från 

nationella provets muntliga del i svenska 1 (2015) och svenska 3 (2012), sju av de inspelade 

talen är från svenska 1 och resterande sex är från svenska 3. Inspelningarna kommer inte från 

ett faktiskt provtillfälle utan eleverna som talar är en testgrupp som frivilligt valt att testa 

provtemat. Att en testgrupp används är för att kontrollera det provtemat och om det fungerar 

bra. Temat som testades för svenska 1 var ”i andras ögon” och för svenska 3 var det ”från 

lertavla till läsplatta”. Testgruppen för svenska 3 skulle vid ett faktiskt tillfälle ha använt sig 

av bedömningsmatrisen tillhörande lpo94, men talen användes som ett test av nya 

bedömningsmatrisen tillhörande lgy11 och därför används den betygsmatrisen. Talet är 

bedömda som om det vore ett provtillfälle och betygen är satta därefter. Inspelningarna är 

hämtade från nationella provets provgrupp som sitter vid Uppsala universitet och att jag har 

med 13 tal i studien är på grund av att det endast fanns dessa 13 inspelningar att tillgå. Jag 

valde att ha med alla tal från både kurs 1 och 3 för att få en större mängd material och för att 

därmed få en mer tillförlitlig kvalitativ studie. Eleverna som håller tal i svenska 1 håller ett 

informerande anförande och eleverna som har nationella prov i svenska 3 har ett 

argumenterande anförande. Ett informerande tal som svenska 1 har kan dock innebära ett 

argumenterande tal eftersom genren informerande tal innefattar bland annat argumentation. 

Materialet består också av lärarnas betygsättning på de muntliga anförandena samt en 

tillhörande betygsmatris. Tabell 1 visar en översikt över antal tal, temat på talen, betyg samt 

kön.  

 

 



13 
 

Tabell 1: Materialöversikt   

Tal 

nummer: 

Rubrik/tema Kurs Betyg Kön 

1 Min bror har diabetes 1 A Man 

2 Kön och identitet 1 A Kvinna 

3 Spelidentitet 1 B Man 

4 Gamers VS Haters 1 C Kvinna 

5 Reklamens påverkan 1 C Kvinna 

6 Övervakning i samhället 1 D Man 

7 Digitala medier 1 E Man 

8 Sociala mediers kraft i samhället 3 A Man 

9 Programmering i skolan 3 B Kvinna 

10 Konsekvenser av sociala medier  3 B Kvinna 

11 Är sociala medier osociala medier? 3 C Kvinna 

12 Faror med anonymitet på internet 3 E Man 

13 Sociala medier 3 E Man 

 

3.1.1 Bedömningsmatris  

Till de nationella proven tillhör bedömningsmatriser för både kurs 1 och kurs 3 i svenska. 

Bedömningsmatrisen för båda kurserna har fem aspekter: innehåll, disposition och 

sammanhang, språk och stil, framförande och helhetsbedömning. Den här studien undersöker 

inledning, avslut och ickeverbalt språk i förhållande till betyg och därför är aspekterna 

disposition och sammanhang samt framförande de relevanta i betygsmatrisen, därför 

presenteras endast dessa. Tabell 2 visar bedömningsmatrisens aspekt disposition och 

sammanhang samt framförande och vad som krävs för de olika betygen i svenska 1.  

Tabell 2: Bedömningsmatrisens aspekter disposition och sammanhang och framförande i svenska 1. 

 F E C A 

Disposition 

och 

sammanhang 

 Anförandet är 

sammanhängande och 

begripligt.  

 

 

Anförandet har en tydlig 

struktur med utbyggd 

samt passande inledning 

och avslutning.  

 

Anförandet är 

väldisponerat genom 

väl fungerande 

inledning och 

avslutning samt 

balans mellan olika 

innehållsdelar.  
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Framförande  Framförandet sker med 

viss säkerhet. 

Eleven etablerar viss 

kontakt med åhörarna, 

t.ex. med hjälp av blicken 

och övrigt kroppsspråk. 

Framförandet är 

säkert och eleven har 

god kontakt med 

åhörarna. 

 

För betyg A och C står inledning och avslut utskrivet som något som ska behandlas av 

eleverna för att uppnå de olika betygen. För betyget E nämns inte inledning och avslut utan 

beskriver generellt att talet ska vara sammanhängande och begripligt. Ur detta utläses att en 

elev som inte har tydlig inledning och avslutning får betyget E i aspekten. Gällande aspekten 

framförande så kommenteras kroppsspråket vid alla betygskriterierna. En elev får betyget A 

om hen har god kontakt med åhörarna och har ett säkert framförande. För ett C har eleven viss 

kontakt med åhörarna ”med hjälp av blicken och övrigt kroppsspråk”. Ett E får en elev som 

presenterar ett muntligt anförande som sker med ”viss säkerhet”. 

     För svenska 3 har kraven stigit jämfört med svenska 1 vilket visas i tabell 3. För ett betyg 

E ska inledning och avslut framgå genom en anpassad till syftet disposition. För ett C ska 

dispositionen vara välanpassad och inledning och avslutning skrivs ut att de ska uppfylla sina 

respektive funktioner. För ett betyg A ska elevens inledning och avslut väl fylla sina 

respektive funktioner. Aspekten disposition och sammanhang beskriver för svenska 3 till stor 

del funktionen av inledning och avslut och det är det som betygsätts inom aspekten, vilket gör 

det relevant att undersöka hur elever använder sig av det. Gällande framförande så etablerar 

eleven viss åhörarkontakt för ett E, medan för ett C ska eleven använda passande kroppsspråk, 

röst och tempo. För ett A i aspekten ska eleven ha god åhörarkontakt och på ett skickligt sätt 

använder kroppsspråk, röst och tempo. Det icke verbala språket har för svenska 3 en större 

betydelse och går in på mer detaljer jämfört med svenska 1.  

Tabell 3: Bedömningsmatrisens aspekter disposition och sammanhang och framförande i svenska 3.  

 F         E          C             A 

Disposition och 

sammanhang 

 Dispositionen är 

anpassad till syftet 

genom att inledning 

och avslutning samt 

tes och argument 

framgår. 

Dispositionen är väl 

anpassad till syftet 

genom en lämplig och 

tydlig organisation av 

stoffet; inledning och 

avslutning fyller sina 

respektive funktioner. 

Anförandets inledning och 

avslutning fyller väl sina 

respektive funktioner. 
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Framförande   Eleven etablerar viss 

åhörarkontakt. 

Eleven använder 

passande kroppsspråk, 

röst och tempo. 

Eleven har god åhörarkontakt 

och använder kroppsspråk, 

röst och tempo på ett 

skickligt sätt. 

 

3.2 Metod  

Studien är kvalitativ då den syftar till ökad insyn och djupare förståelse för hur tal inleds och 

avslutas samt hur det icke verbala språket används som medel i skolmiljö. Metoden blir en 

retorisk analys baserat på delvis Renbergs modell för retorikanalys och delvis en subjektiv 

bedömning eftersom det är svårt att vara fullständigt objektiv när jag tittar på talen. Jag 

kommer att titta på de inspelade talen och följa de retoriska punkter som visas i avsnitt 3.2.2 

och 3.2.3 för att analysera talen. Jag kommer jämföra elevernas inledning, avslutning samt det 

ickeverbala språket vid inledning och avslut med betyget de fått tilldelat på det muntliga 

anförandet. Det blir således en jämförelse mellan de med högt betyg och de med lågt betyg 

där generella drag kommer att samlas ihop för de elever som fått samma betyg för att se om 

det finns något samband.  

3.2.1 Retorisk analys  

Den metod som ligger till grund för den här studien är främst Bo Renbergs retorikanalys 

(2007) som är uppdelad i sex steg:  

1. Kontexten 

2. Disposition 

3. Argumentationsmedel 

4. Argumentation 

5. Stil 

Då jag ämnar undersöka hur inledning och avslut av ett förberett muntligt anförande samt det 

icke-verbala kroppsspråket används så fokuserar jag endast på några av stegen ovan. 

Analysmodellen kommer utgå från steg 2, dispositionen, samt steg 5, stilen. Dispositionen 

innefattar inledning och avslutning av muntliga anföranden och stilen innefattar framförandet 

av det muntliga anförandet och då också det ickeverbala språket.  
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3.2.2 Analys av inledning och avslut  

Steg två av Renbergs retorikanalys fokuserar på talets disposition och därmed också hur 

inledningen och avslutet fungerar i anförandet med tanke på mottagarna och 

kommunikationssituationen (2007, s. 24–26). Det jag kommer titta efter för att inledningen 

ska anses vara bra är att den presenterar kommande ämne och vad 

huvuddelen/argumentationen ska handla om, samt att den är slagkraftig och fångar åhörarnas 

och mitt intresse genom retorisk medvetenhet hos talaren. Fånga intresse kan göras genom att 

exempelvis ha med citat, statistik eller berätta om en händelse. Karlberg och Mral (2001, s. 

28) menar att intresse också kan fångas genom exempelvis retorisk fråga eller gåtfull 

formulering. Inledningen tar slut när antingen bakgrundsfakta tas upp eller när talet går direkt 

på huvuddelen och detta kan tydliggöras genom metakommentar eller ändring av 

röstläge/rösttempo.  

     För att kunna analysera inledningen tar jag hjälp av konkreta öppningsfraser som visar 

tydlig struktur på vad som kan klassificeras som en god inledning. De Fällman (2013, s. 81) 

presenterar i sin bok är relevanta för denna studie och det jag kommer titta efter är:  

• tala om vad du ska tala om och sätt igång (enkel inledning) 

• ställ en fråga: kan vara retorisk eller få sitt svar av presentationen  

• berätta om en händelse som har haft en avgörande betydelse för din presentation  

• kom med en överraskning, för dig eller för andra. Statistik kan vara ett exempel. 

• börja med ett chockerande påstående 

• Inled talet med fakta om ämnet* 

• slå i en citatbok och leta efter citat eller bevingat ord som har med ämnet att göra 

• inled med några olika generella påståenden som belyser ämnet från olika håll 

* Punkten har jag valt att lägga in och är inte hämtad från Fällman (2013, s. 81).. 

 

Har eleverna inte någon av punkterna med i sin inledning anser jag den vara otydlig.  

Jag kommer även i avslutningen använda mig av Fällmans (2013, s. 81) punkter för en god 

avslutning. De punkter som är listade nedan är de jag kommer följa. Dessa avslutningsfraser 

markerar tydligt ett avslut och därmed ger anförandet en känsla av struktur och balans:  

 

• Avsluta tvärt om mot hur du började (en fråga, händelse, överraskning, osv) 

• Avsluta som du började, upprepa punkterna men ge dem en större dimension 

• Sammanfatta huvudinnehållet i anförandet 
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• Använd en effekt som sammanfattar avslutningen 

• Vässa poängen. Huvudpunkten kan nämnas redan under anförandet, men slagordet för 

resonemanget, ett insiktsfullt steg längre, kan komma i slutet.  

• uppmana till handling och tala om för åhörarna vilken nytta de får av att verkställa 

handlingen 

 

Vidare tittar jag efter att avslutningen inte kommer som en överraskning och att åhörarna 

förbereds för talets avslut genom att förslagsvis ändra tonläge eller använda sig av fraserna 

som sista punkt, avslutningsvis, slutligen vill jag. Ett muntligt anförande som slutar abrupt 

eller inte sammanfattar vad som har talats om anser jag vara en mindre lyckad avslutning 

eftersom den röda tråden inte tas upp och säcken knyts inte ihop vilket är eftersträvansvärt.  

3.2.3 Analys av det ickeverbala språket  

Steg fem i Renbergs modell för retorikanalys handlar om stilen, vilket är relevant i den här 

studien eftersom det inkluderar framförandet. Framförandet ska enligt Renberg förstärka 

anförandets språkliga innehåll med hjälp av rösten och kroppsspråket. Muntliga 

framställningar kan hos de som ska tala leda till nervositet men en välbalanserad och god 

kroppshållning gör att talaren ser mindre nervös ut samt att rösten lättare bär. Fällman (2013, 

s. 36) har kategoriserat kroppshållningen hos en talare i fyra kategorier vilka jag kommer följa 

när jag analyserar talarnas kroppshållning. För att en elev ska falla in under en av kategorierna 

för kroppshållningarna så ska eleven ha den kroppshållningen majoriteten av talets tid. 

Kategorierna presenteras i tabell 4.  

Tabell 4: Fällmans (2013, s. 36) kategorisering av kroppshållningar som kan intas vid muntliga anföranden.  

Kroppshållning         Hur syns kroppshållningen i talet 

Närmande - framåtlutad  

- tyder på en varm och uppmärksam 

personlighet 

Tillbakalutad - motsats till närmande 

- talaren vänder sig bort och håller sig 

tillbaka 

- tyder på en blyg, osäker eller 

uttråkad person.  

Öppen - upprätt, rak kroppshållning 

- tyder på gott självförtroende, ger 

intryck av stolthet och dominans 

- visas genom öppna armar och öppet 

bröst 
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Sammandraget/slutet - hopsjunken och hopkrupen 

- tyder på uppgivenhet, besvikelse och 

undergivenhet 

- visas genom korsade armar och/eller 

ben. 

 

Förutom hållningen finns gester som är bra eller mindre bra och representerar stark eller svag 

talare gällande aspekten framförande, dessa presenteras i tabell 5 och det är de aspekterna 

kommer jag titta efter när jag analyserar det ickeverbala språket. Som utläses ska en bra talare 

inte ha händerna i fickorna eller korsade på bröstet, men inte heller fäkta hysteriskt med dem. 

Neutralt och behagligt läge för händerna kan vara att hålla i någonting, exempelvis en penna 

eller ha dem knutna framför eller bakom dig. Att ha en hand som stryker över håret hela tiden, 

skramlande i byxfickan eller knäppande med en penna tyder på nervositet och bör undvikas. 

Det blir jobbigt för åhörare att titta på och då blir fokuset riktat på de mindre bra gesterna 

istället för talet. När jag analyserar gester så ska eleven upprepa gesterna frekvent för att det 

ska påverka innehållet. Att en elev gör en mindre bra gest en, eller två gånger kommer inte 

påverka resultatet utan det är de elever som har återkommande gester som kommer att visas i 

resultatet. Talaren ska helst inte heller stå gömd bakom podium eller kateder, eftersträvansvis 

är att röra sig över scenen för att skapa dynamik (Fällman 2013). Fällman (2013, s. 39) gör 

dock anspråk att ögonkontakten med åhörarna är det viktigaste i ett tal. En bortvänd blick 

signalerar blyghet, avståndstagande och nonchalans medan en aktiv ögonkontakt med 

åhörarna skapar engagemang och intresse, Hellspong (2018) menar också att talarens blick är 

något som är bland det viktigaste i ett tal och rådet han ger är att se publiken, oavbrutet, men 

att också låta blicken vandra och inte titta på samma person hela tiden. Röstläget hos en stark 

talare är varierat för att fånga intresse. Uttalet och rösten kan också hos medvetna talare 

användas som språkligt medel för att väcka känslor hos åhörarna genom att förstärka, 

dramatisera och förtydliga, detta görs genom variation i tempo, betoning och röststyrka och 

det är något jag kommer lyssna efter när jag analyserar talen. I tabell 5 redovisas en översikt 

av de kännetecken som representerar en stark, respektive en svag, talare gällande ickeverbalt 

språk.  
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Tabell 5: Egenskaper som kännetecknar en stark, respektive en svag talare vid ickeverbalt språk.  

En stark talare En svag talare 

Håller i någonting, exempelvis penna 

Ha händerna knutna framför eller bakom dig 

Tittar in i åhörarnas ögon, söker blickar 

Varierar röstläge och uttal 

Har händerna i fickorna 

Har armarna korsade på bröstet 

Fäktar hysteriskt med händerna 

Styrker över håret, glasögonen, näsan m.m. 

Står gömd bakom podium/kateder 

 

Om en elev anses som en stark elev gällande det ickeverbala betyder det inte att eleven är en 

stark elev gällande alla bedömningsaspekter utan kroppsspråket är en faktor som sammanvävs 

med andra faktorer och det betyder inte att alla starka talare med betyg C-A har ett bra 

kroppsspråk, och vice versa.  

     När jag tittat på filmerna har jag skrivit ned de iakttagelser jag uppmärksammat som är 

relevanta med tanke på vad jag valt att titta på inom inledning, avslutning och icke-verbala 

språket. Det övergripande resultatet kommer presenteras i form av tabeller. Till tabellerna 

kommer jag i löpande text ge exempel från några av talen som utmärkt sig på något sätt, det 

kan antingen vara exempel på ett bra anpassat och medvetet tal eller ett mindre bra anpassat 

tal till de undersökta aspekterna. Talen är inte transkriberade i sin fullständiga helhet utan jag 

har valt att endast transkribera de fragment jag använt mig av som exempel i resultatdelen. 

Jag återger inte exakt vad eleverna säger i sina tal utan har valt att sålla bort de språkliga 

misstag som inte tillför innehållets syfte någonting, såsom pauser, tvekljud eller 

självkorrigeringar. Det är det språkliga innehållet i inledningen och avslutningen som är det 

relevanta och därför tar jag inom citattecken ut kontentan av det eleven säger. Det blir då ett 

visst bortfall av uttryck som inte har någon språklig innebörd och relevans men påverkar inte 

studiens syfte. Vidare kommer jag, om det finns, ta fram allmänna och generella mönster för 

betygsgrupperna E, C och A, och även där visa på exempel från talen. Två av alla elever har 

fått betyget D eller B och dessa går kursen svenska 1. De som fått D eller B i betyg kommer 

inte diskuteras, men de finns redovisade i tabellerna för att ändå påvisa vad de använt sig av 

för språkliga medel i sina anföranden, om det är av intresse för läsaren att själv kolla vad de 

använt sig av och om det de använder sig av korrelerar med deras betyg. Jag kommer att 

benämna elever som fått betyget A-C för starka elever och elever som fått betyget C-E för 

svaga, detta för att kunna jämföra betygsgrupper. Eleverna som fått C kan därmed vara både 

stark och svag. Vissa elever har fått betygen B eller D, men då dessa inte finns representerade 
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i bedömningsmatrisen så har jag valt att endast visa resultatet av de betygen i tabellform, och 

inte ha med dessa tal som exempel i löpande text eftersom de inte kan jämföras mot 

bedömningsmatriserna.  

3.3 Metoddiskussion  

Vad som kännetecknar en god inledning och avslutning kan ses som delvis subjektivt och gör 

det därmed svårt att helt och hållet vara objektiv i analysen. Palmér (2010, s 38) visar i sin 

utvärdering att subjektivitet i bedömning visar sig i framför allt bedömningsaspekten 

framförande där vissa bedömare anser ett framförande vara ett lugnt och med ett behagligt 

taltempo och röststyrka, medan andra tycker det är segt och monotont. En annan aspekt 

gällande bedömningen att ha i åtanke är könsfördelningen kopplat till betygen. Klapp (2015, 

s.104) beskriver hur könen ofta spelar in i betygsättningen med utslaget att flickor tenderar få 

högre betyg än pojkar på de nationella proven. Att det är så menar Klapp kan bero på att 

lärarna tar med andra oväsentliga aspekter i bedömningen såsom elevernas sociala kompetens 

och provet blir då multidimensionellt, alltså att det inte bara mäter ämneskunskap utan även 

elevernas personliga egenskaper spelar in, vilket är svårt att undvika när det gäller muntliga 

tal. I den här studien är det 13 tal där 6 är flickor och 7 pojkar. Av de elever som fått betygen 

E eller D så är det bara pojkar, alla flickorna har C eller högre, därför kan det vara bra att för 

mig ha i åtanke att vissa av eleverna kan ha blivit bedömda snällt av lärarna på grund av 

personliga egenskaper som jag ej kan se på videofilmerna.  

     Fällman (2013), Karlberg & Mral (2001) samt Renberg (2007) är alla överens om vad en 

bra inledning och avslutning bör innehålla. Samstämmigheten om vad en lyckad inledning 

och avslutning bör inkludera gör att det blir enkelt för mig att applicera det på min studie. 

Hade författarna varit oense hade det varit svårt för mig att veta och urskilja vad som faktiskt 

var bra.  

     En annan viktig aspekt att ha i åtanke är i min undersökning att eleverna som talar i 

videofilmerna har vissa ramfaktorer att förhålla sig till vilket gör situationen väldigt 

sammanhangsbunden och en inte så naturlig situation. De ska göra nationellt prov, vilket är en 

obligatorisk uppgift som bedöms. Eleverna uppmanas att lägga upp talet och tala inför sin 

åhörargrupp, vilket är klasskamraterna, men det blir lätt ett dubbelt syfte i och med att det är 

en uppgift att övertyga åhörarna men det är läraren som sätter betyg (Palmér 2010, s 96). 

Eleverna har ett givet tema att anpassa sitt muntliga anförande till samt har en tidsbegränsning 

att förhålla sig till. Eleverna har troligtvis haft olika mycket möjligheter att tala inför publik 



21 
 

vilket kan påverka talets helhetsbedömning i och med kompetens att lägga upp ett bra tal samt 

grad av nervositet. En annan faktor som kan spela roll är hur stor rum de har att förhålla sig 

till, hur många åhörare har de att tala till och är de först eller sist att tala spelar nog också in i 

intresset från åhörarnas sida. En annan faktor som inte jag ser är att vissa elever med lågt 

betyg kanske inte är så engagerad i skolan och bryr sig kanske inte om att visa sina kunskaper 

(Klapp 2015, s. 104), vilket då resulterar i lågt betyg på grund av ett val att inte visa 

kunskaper och inte nödvändigtvis på grund av bristande retorisk vilja.  

     Jag har valt att jämföra betygsgrupperna med varandra istället för kurserna svenska 1 och 3 

därför att jag ansåg att det var större skillnad mellan betygen än stegringen av nivå på 

kurserna. Det var väldigt stor skillnad på en elev som fått E i betyg jämfört med en elev som 

fått A och inte lika stor skillnad mellan eleverna som fått A i de båda kurserna, där jag tyckte 

de i stort sett var jämlika, därför är det mer relevant att undersöka vad en elev som fått högt 

betyg gör, som en elev med lågt betyg inte gör i sitt muntliga anförande.  

3.3.1 Etiska aspekter  

Eleverna som är medverkande på inspelningarna har alla givit till tillåtelse att medverka samt 

att inspelningarna får användas i utbildningssyfte. Jag har inför studien skrivit på ett 

sekretessavtal om att jag tagit del av materialet. Jag sprider inte vidare materialet och 

använder det endast i syfte som material till min studie. När studien är klar kommer jag radera 

videofilmerna.  

4 Resultat  

Nedan följer en redovisning av resultatet för de tre olika undersökningsaspekterna inledning, 

avslutning samt ickeverbalt språk vid inledning och avslutning för muntliga nationella prov i 

svenska. Resultatet presenteras för respektive betygsgrupp E, C, A dels för att se vad eleverna 

använt sig av för språkliga mönster och vilka de i så fall är, dels för att svara på 

frågeställningarna om det kan urskiljas några språkliga skillnader mellan betygsgrupperna, 

och vilka de i så fall är. Tabeller används vid varje aspekt med syftet att förtydliga och 

illustrera resultatet och tabellerna är utformade med kriterierna för varje aspekt i lodräta 

vänsterspalten och betygen E-A står presenterade i den vågräta kolumnen högst upp. Tal 1–13 

som presenterades i materialet är sedan utplacerat på de kriterier som kan bockas av vid varje 

aspekt. 
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4.1 Inledning 

Det övergripande resultatet av inledningen visar på att eleverna med högre betyg (A-C) 

använder sig av överraskningar, sanna händelser, retoriska frågor och citat medan elever med 

lågt betyg (C-E) i högre grad startar sitt tal med enkel inledning och berättar vad de ska tala 

om i form av frasen ”jag ska prata om”, eller använder sig av ett generellt påstående som inte 

har någon grund i en källa. Det tyder på att de språkliga medel som eleverna använder sig av 

vid inledningen är en variation i betygsnivå och starka elever har högre retorisk medvetenhet 

som fångar åhörarna. Resultatet av inledningen illustreras i tabell 6 med efterföljande exempel 

från elevernas tal i löpande text.  

Tabell 6: Resultatet av tal 1–13 med tillhörande betyg i fråga om talen har behandlat någon av de kriterier som 

är fördelaktiga vid inledning. 

Inledning   E D C B A 

Berätta vad 

tal handlar 

om 

 

7, 12 

13 

6 4*  2, 1 

Ställ en fråga 

 
   3, 9  

Berätta om 

händelse 

 

   10 8, 1 

Överraskning 

 

  11 3 8 

Chockerande 

påstående 

 

     

Fakta 

 

12   10 8, 2 

Citat 

 
     

Generellt 

påstående 

 

7, 13  5, 11  1 

Partitio     1 

 

*Elev 4 har betyget C-B.  

Som resultatet visar kan ett gemensamt drag utläsas för de tre eleverna med betyg E (7, 12, 

13), och det är att de vid inledningen berättar vad det är för ämne huvuddelen ska handla om, 
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men detta görs på olika vis. Elev 12 använder sig av en enkel inledning ”jag ska prata om” i 

kombination med fakta om ämnet. Till skillnad från elev 12 som använder sig av en enkel 

inledning har de andra eleverna med betyg E en inledning i form av generellt och icke- 

faktabaserad påstående. Elev 13 börjar sitt tal med ”det är extremt många som använder 

sociala medier” och elev 7 börjar sitt tal med ”jag skulle kunna tänka mig att alla här använder 

social media av något slag”. Elev 7 och 13 ger en indikation på att det är sociala medier talet 

ska handla om. 

   Av eleverna som fått betyget C (4, 5, 11) så använder två av dem ett generellt påstående, 

dock använder sig elev 11 av påstående i kombination med överraskning. Den oväntade 

handlingen och överraskningen sker i form av att hon inleder sitt tal med att titta ned i 

telefonen och läser ett sms högt och verkar förvånad över att hon ska hålla i ett muntlig 

anförande ”ja oj förlåt jag skulle bara läsa vad mamma skrivit” detta följs av ett 

återupprepande påstående som behandlar ämnet ur olika synvinklar: 

”Vi lever i en tid då mamma sms:ar när det är lunch eller middag istället för att knacka på dörren. 

Vi lever i en tid då det anses onormalt och kanske till och med lite obehagligt när folk kommer 

hem till oss helt oannonserat. Vi lever i en tid då man till och med sms:ar för att be om lov att få 

ringa”.  

Elev 4 har i jämförelse med de andra eleverna med betyg C (5, 11) en inledning som är svår 

att avgöra när den tar slut. Inledningen är varken slagkraftig, kommer med överraskning eller 

använder annat knep som retorisk fråga. Hon börjar talet med att berätta om vad talet ska 

handla om och är därmed en enkel inledning. Som åhörare kan inledningen vara svår att 

hänga med i då den utgör ett generellt påstående som är anpassad efter vad hon känner, inte 

vad åhörarna känner. Den fakta hon delger är därmed känslobaserad, partisk och saknar 

trovärdighet. 

”ah jag tänkte prata om spel och vi som spelar det finns många negativa uppfattningar om 

spelandet och spelarna själva och de flesta kommer ju från föräldrar eller äldre personer och det är 

väl för att de inte växt upp med spel på samma sätt som vi har utan för dem har det kommit 

efterhand. Och man kanske inte förstår poängen och det uppstår många konflikter på grund av 

spel” 

Eleverna som fått A (1, 2, 8) utmärker sig alla tre genom tydligt disponerade inledningar. 

Speciellt elev 1 och 8 utmärker sig genom att bocka av många av de aspekter som en god 

inledning kan ha. Elev 1 har en tydlig disposition av inledningen där han går igenom vad talet 

ska handla om och har därmed en partitio; han är den enda eleven som använder sig av detta 

retoriska knep. Elev 1 kombinerar en sann händelse med ett generellt påstående som är 
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utformad som en motreaktion till en förutfattad mening ”min bror har diabetes, han kan äta 

godis”. Elev 8 använder sig av en slagkraftig inledning genom att berätta om en sann historia 

och får samtidigt in fakta.  

” Någon har tänt eld på sig själv framför guvernörens kontor. En kille ligger sönderbränd på gatan 

det är poliser överallt […] Facebookinlägg som dessa började florera bara några minuter efter att 

den saudiske gatuförsäljaren Mohammed Bouazizi med en tunna bensin i ena handen och en 

brinnande tändsticka i andra ilsket ställd sig framför regeringsbyggnad i tunisiska Sidi Bouzi och 

sedan bränt sig själv i lågor.”  

4.2 Avslutning 

Det övergripande resultatet av avslutningen visar att elever med lågt betyg (C-E) ofta har 

avslutningen som en överraskning och utan röd tråd i talet, medan avslutningen hos eleverna 

med högt betyg (A-C) är avrundande och dispositionen i talet är tydlig. Eleverna med högt 

betyg använder även språkliga medel som fångar åhörarna och får dem att reflektera. 

Resultatet av avslutningen illustreras i tabell 7, exempel från elevernas muntliga anföranden 

gällande aspekten visas i löpande text efter tabellen. 

Tabell 7: Resultatet av tal 1–13 med tillhörande betyg i fråga om talen har behandlat någon av de kriterier som är 

fördelaktiga vid avslutning. 

 

Avslutning   E D C B A 

Avsluta tvärt 

om 

     

Avsluta som 

började 

 

  11  1 

Sammanfatta 

huvudinnehållet 

 

 6  10  

Använd effekt 

 

   9,3  

Vässa poängen 

 

  11 10,9 8 

Uppmana till 

handling 

12  5 3 2,1 

Inget av 

ovanstående 

 

7,13  4   

 



25 
 

Som resultatet visar har elever med betyg E i högre grad avslutningen som en överraskning 

och utan röd tråd i talet. Tre av alla 13 elever använder sig inte av något som är fördelaktigt 

att göra vid avslutningar, två av dem har betyget E (7, 13) och den tredje har betyget C (4). 

Talare 7 och 13 (betyg E) som inte använder sig av något av de retoriska knepen avslutar sina 

tal abrupt och utan förvarning, deras avslut är också osammanhängande och passar inte ihop 

med resten av talets innehåll. Exempel på detta är elev 7 som går direkt från för- och 

motargument för sin tes till ”digitala median är väldigt bra sätt för att förbättra svenska språk. 

Där var jag klar”, hans tes handlade dock inte om digitala mediers möjlighet till förbättring av 

språkkvalitéer utan påståendet kom oannonserat och utan belägg, vilket därmed ledde till att 

talet avslutades på ett osammanhängande sätt. Ingen av eleverna med betyg E (7, 12, 13) 

använder någon effekt i sin avslutning, vässar poängen eller inleder som eller tvärt emot som 

inledningen. En av eleverna med E (12) uppmanar till handling men de andra två (7, 13) 

avslutar abrupt. Resultatet av elever med betyget E tyder alltså på att de eleverna inte fått 

åhörarna att reflektera utan talet har lämnats utan sammanhang eftersom språkliga medel 

saknas.  

     Resultatet visar att elever med betyg C (4, 5, 11) använder sig av fördelaktiga språkliga 

medel i högre grad än de elever med betyg E i form av att de vässar sin poäng och använder 

samma fras i avslutningen som i inledningen. Av eleverna som fått betyget C (4, 5, 11) visar 

elev 11 på en välfungerande avslutning då anförandet avslutas på samma sätt som det inleddes 

på, vilket resulterar i att säcken knyts ihop. När elev 11 avslutar på samma sätt som hon 

inleder vässar hon också sin poäng genom att belysa och fördjupa sin tes genom att säga att 

”sociala medier har gjort oss asociala”. Detta avslut kopplas tydligt till inledningen där hon 

säger att ”mamma sms:ar när det är lunch eller middag”. Elev 5 avslutar genom att uppmana 

sina åhörare till handling och förstärker sig tes ”vi måste uppmuntra dom som vågar sticka ut 

för det vore jättetråkigt om alla såg likadana ut”. Talare 11 och 5 visar på retorisk 

medvetenhet vid avslutningen genom uppmaning och genom att vässa poängen. Till skillnad 

från dem visar resultatet på att elev 4 med betyg C avslutar sitt tal som en överraskning för 

lyssnarna då hon avslutar genom att byta slide och säga ”och det här var mina källor”. 

Avslutet kommer därmed utan förvarning och hon använder ingen fördelaktig avslutning, 

därför kan hennes avslut mer likna eleverna som fått betyg E.  

     Alla elever med betyg A (1, 2, 8) har i sin avslutning med språkliga medel som är 

fördelaktiga. Elev 1 återupprepar exakt samma mening som inledningen startade med ”min 

bror har diabetes, han kan äta godis”. Efter inledningen berättade han om diabetes som 

sjukdom och att det finns många missförstånd och misstolkningar kring diabetes, vilka han 
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redde ut i talets huvuddel. När han sedan avslutade med samma fras som han inledde med 

hade anförandets språkliga innehåll gett frasen en ny dimension och en bakomliggande 

förståelse för varför hans bror kan äta godis. Talet var tydligt disponerat och innehöll en röd 

tråd och en hopknuten säck med en avslutande uppmaning till handling. Talare 8 vässar 

poängen och får ett effektfullt slut där han återupprepar sin tes genom att berätta om att det 

skett en medieteknisk revolution och att ”den dagen varje nordkorean, varje vitryss och varje 

venezuelan har tillgång till Facebook, det tror jag är den dagen då diktatorer endast finns i 

historieböcker. Tack”. Eleverna med A visar på en djupare medvetenhet och retorisk kunskap 

i och med vässande av poäng, tydlig disposition och effektfulla slut som fångar åhörarna.  

     En annan intressant aspekt som hittades vid av analysen av avslutning vilket inte visas i 

tabell 7, är om eleverna använde sig av metakommentarer i sin avslutning för att tydliggöra att 

anförandet snart är slut. När talen tittades på kunde det observeras att av alla 13 tal var det 6 

elever, tre från svenska 1, betyg D, B, A och tre från svenska 3, betyg E, B, A som använde 

sig av kommentarer som tydligt visar på avslut såsom avslutningsvis eller 

sammanfattningsvis. De elever som använt sig av metakommentarer är från olika 

betygsgrupper, både svaga och starka elever, och därmed visar resultatet att metakommentarer 

inte tillskrivs endast antingen svaga eller starka elever utan det används sporadiskt av de 

elever som är medvetna om metakommentarens effekt.  

4.3 Ickeverbalt språk 

Resultatet för det ickeverbala språket visar att eleverna med betyget E har med de aspekter 

som utmärker sig för en svag talare gällande ickeverbalt språk. Ingen av dem har med någon 

aspekt som kännetecknar en stark talare, medan de elever som fått A endast har aspekter som 

tillhör en stark talare, med undantag för talare 1 som har vissa kriterier för en svag talare. I 

tabell 8 och 9 illustreras resultatet av det ickeverbala språket. Tabell 8 visar vilka av eleverna 

som använder sig av aspekter som kännetecknar en stark talare. Tabell 9 illustrerar vilka 

elever som använder sig av de aspekterna som kännetecknar en svag talare. Efterföljande 

tabellerna presenteras exempel från talen i löpande text. 
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Tabell 8: Resultatet av tal 1–13 med tillhörande betyg i fråga om aspekter som kännetecknar en stark talare i 

ickeverbalt språk. 

 

Stark Talare  

   

         E              D              C                         

      

        B           A 

 

Håll i någonting 

 

                                                              

Ha händerna knutna 

 

         9           2 

Använder händer för 

naturliga gester 

 

                                                  3           8 

Söker blickar 

 

                                            5        9, 10      1, 2, 8 

Rör sig i rummet                       8 

Håller i manuskort 

 

                                           5          3 

Varier röstläge och uttal 

 

                                        4,5, 

                                         11 

      3, 9 10     1, 2, 8 

 

Tabell 9: Resultatet av tal 1–13 med tillhörande betyg i fråga om aspekter som kännetecknar en stark talare i 

ickeverbalt språk. 

 

Svag Talare  

   

         E              D              C                         

      

        B           A 

Har händerna i fickorna 

 

                           6             4  

Har armarna korsade på 

bröstet 

 

  

Fäktar hysteriskt med 

armarna 

 

  

Stryker över håret, pillar 

med glasögon, drar i tröjan 

 

                                      4, 11  

Står gömd bakom 

podium/kateder 

 

        7, 12          9, 10    1 

Tittar ned i dator/papper 

mycket 

 

        7, 12, 13      6           10       1 

Vänder bort blicken från 

åhörarna 

                                           5                      1 

 

Generella drag som kan utläsas i tabell 8 för ickeverbalt språk är att eleverna som fått E i 

betyg (7, 12 och 13) i både kurs 1 och 3 alla tre tittar ned väldigt mycket i dator eller papper 
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och har svårt att hålla ögonkontakt med åhörarna. Ingen av eleverna använder någon gest som 

symboliserar en god talare utan alla tre har med gester som kännetecknar en svag talare. Av 

eleverna som fått E söker ingen av dem blickar från åhörarna, vilket tyder på att de endast kan 

etablera viss åhörarkontakt som krävs för ett E, men inte fullständig. Förutom svårigheterna 

att hålla ögonkontakt med åhörarna står majoriteten av de med betyg E (7, 12, 13) gömd 

bakom ett podium eller ett bord. Rösten och tonläget för de tre elever med betyg E utmärker 

sig genom att vara monotona och inte använda sig av betoningar eller ändring av tonläge. För 

eleverna med betyg C (4, 5, 11) visar resultatet att alla eleverna använder passande röst och 

tempo i och med variationen i rösten och betoningarna de använder sig av. Exempel på detta 

är talare 5 vars tal handlar om reklam, som visar det genom att lägga betoning och tydligt 

markera ordet reklam i sin inledning. Dock har de svårt att söka blickar och gör det sporadiskt 

och då ofta i kombination med onaturliga och nervösa gester. Talare nummer 5 utmärker sig 

genom att ha med flest aspekter som symboliserar en bra talare. Talare 5 söker efter åhörarnas 

blickar och är inte rädd för ögonkontakt medan talare 11 använder många gester som tar fokus 

ifrån innehållet, såsom att hon många gånger drar i tröjärmarna, pillar i håret och vickar på 

fötterna. Talare 4 använder också gester som tar bort fokus från innehållet då hon gnuggar 

sina händer ett flertal gånger.  

     Eleverna som fått betyget A (1, 2, 8) har gemensamt att de söker åhörarnas blickar och har 

ett variationsrikt röstläge med medveten pausering och betoning på extra viktiga ord som har 

betydelse för anförandet. Det tal som utskiljer sig från det gemensamma är tal 1, som fått 

betyget A, men som bockar av många aspekter som kännetecknar en ”svag” talare. Talare 1 

söker åhörarnas blickar men tittar också ofta på sin dator eller är vänd mot storskärmen där 

hans power point visas. Han står också gömd bakom ett podium där han har sin dator 

uppställd, vilket gör det svårt att se hela honom och åhörarna ser bara överkroppen. I 

jämförelse med talare 1 har vi talare 8 som också fått A i betyg. Han rör sig fritt, är engagerad 

och använder gester på ett naturligt sätt. Han betonar ord, varierar rösten och har därmed ett 

tal som fullt ut kan klassas som ett bra tal vid aspekten ickeverbalt språk.  

4.3.1 Kroppshållning 

Resultatet för elevernas kroppshållning illustreras i tabell 9, och resultatet visar på att ingen av 

de 13 eleverna har sluten kroppshållning, det är för att ingen av eleverna har korsade armar på 

bröstet, vilket kännetecknar en sluten kroppshållning. De tre eleverna som fått A (1, 2, 8) i 

betyg har alla olika kroppshållningar: Elev 1 har delvis en öppen, delvis en tillbakalutad 
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kroppshållning på grund av att han relativt ofta vänder sig bort från publiken och tittar in i 

projektorskärmen.  Elev 2 är närmande i och med att hon, i likhet med de andra som har en 

närmande kroppshållning, inte använder händerna så mycket för gester och öppnar därmed 

inte upp bröstet. De elever som har en öppen kroppshållning har alla betyget C-A och därmed 

är kroppshållningen ett allmänt mönster för starka elever.  Av de tre eleverna som fått E så har 

ingen en öppen kroppshållning utan de är antingen tillbakalutade eller närmande, närmande på 

grund av sjunkna axlar och ingen användning av armar och händer för gester. I tabell 10 

illustreras elevernas kroppshållning. 

Tabell 10: Resultatet av tal 1–13 med tillhörande betyg i fråga om kroppshållning.  

Kroppshållning            E                 D            C                B A  

Öppen                11      3, 9 1, 8  

Sluten      

Närmande           12, 13               4, 5      10 2  

Tillbakalutad           7 6  1  

 

4.4 Sammanfattning av resultat 

Nedan följer en sammanfattning av resultatet för inledning, avslut och ickeverbalt språk. 

Kapitlet är indelat med ett avsnitt först om inledning och avslut och efter det följer ett 

sammanfattande avsnitt gällande det ickeverbala språket.  

4.4.1 Inledning och avslut  

Resultatet visar att de språkliga medel som eleverna använder sig av, eller inte använder sig 

av, tydligt avspeglas i betygsättningen. De elever med högt betyg använder sig av retoriska 

knep såsom överraskningar, retoriska frågor och sanna historier i inledningen vilket leder till 

att nyfikenhet väcks för anförandet. Eleverna med goda inledningar har även i de flesta fall 

även bra och tydliga avslutningar som sammanfattar det viktigaste budskapet och även ger det 

en extra knorr som tillför anförandet en djupare förståelse och gör att åhörarna blir 

engagerade och reflekterande. Elev 8 sticker ut av alla elever som en elev med stor retorisk 

kunskap. Elev 8 går i kurs svenska 3 och har betyget A på sitt anförande, han borde rimligtvis 

även då vara den med bäst inledning och avslut, vilket också är fallet. Elev 8 väcker stort 

engagemang i inledningen genom att medveten introducera ämnet på ett intresseväckande vis. 
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Han berättar sann historia, tar upp fakta, överraskar och visar på när inledningen avslutas 

eftersom talet är balanserat mellan de olika delarna. Elev 8 avslutar också genom att ha med 

en metakommentar samt vidga sin tes med en intresseväckande personlig åsikt som ger 

utrymme till diskussion och reflektion.  

     Gemensamma nämnaren är att de med högre betyg använder sig av något språkligt medel, 

men inte nödvändigtvis samma språkliga medel. Dock fyller valet av språkligt medel ungefär 

samma funktion och slutsatsen som kan dras är att ett allmänt språkligt mönster för 

inledningen för elever med betyg A-C är att de har med fakta eller berättar om en sann 

händelse. Detta gör att talet blir trovärdigt då alla eleverna har med bakgrunden till sin källa i 

inledningen och den fakta de tar upp är inget som ifrågasätts i jämförelse med de generella 

påståenden som elever med lägre betyg i högre grad använder sig av. I avslutningen har 

eleverna med A alla en röd tråd och knyter ihop säcken. Hur de knyter ihop säcken görs olika 

men gemensamt är att det är tydligt när avslutet förekommer och att det får åhörarna att 

reflektera.  

     En gemensam nämnare för eleverna med betyg E är att två av tre elever med betyget inte 

har en fungerande avslutning och därmed är talets inledning och avslut begripligt, vilket 

räcker för ett E men inte mer än så. Talet får inte en röd tråd och som åhörare blir det en 

överraskning att talet är slut vilket leder till en tveksamhet i hur åhörarna ska känna och 

reflektera eftersom talet kändes svårt att förstå och greppa. Ett undantag är elev 12 med betyg 

E, han har en enkel inledning men den visar på tydlig struktur och han avslutar med en 

uppmaning och kan därför passa in på kravet för ett C i och med att inledningen och 

avslutningen är passande. 

4.4.2 Ickeverbalt språk  

Eleverna i studien använder kroppsspråk på olika sätt där en tydlig skillnad finns mellan de 

elever som fått A, och eleverna som fått E. Alla elever som fått E har förmågor som tillskrivs 

svaga talare och de använder kroppsspråk på ett nervöst och otryggt vis. De alla tre står 

gömda bakom ett bord eller podium och tittar ned mycket i pappret eller i bordet, har svårt att 

söka ögonkontakt och har därmed inte ett naturligt och förtroendeingivande kroppsspråk. De 

elever som fått A använder tydligt kroppsspråket för att skapa kontakt, främst elev 8 som har 

en öppen kroppshållning, har dynamik genom att röra sig runt i rummet samt hela tiden söker 

ögonkontakt med olika delar av åhörarna. 

     Kroppsspråket eleverna emellan skiljer sig stort och precis som vid inledningen och 
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avslutningen så korrelerade kroppsspråket, rösten, ögonkontakt och gester med elevernas 

betyg. Elever med högt betyg hade i stort sett ögonkontakt med publiken hela tiden, med 

undantag för en elev. Elever med lågt betyg hade svårare att hålla ögonkontakt med publiken 

och tittade ned i papper mycket, vilket ledde till att det som publik blir svårt att ha fokus på 

talet eftersom bekräftande blickar från talaren saknas. Gällande rösten hade de eleverna med 

högt betyg lättare att betona viktiga ord och gå upp och ned i ton beroende på innehållet, 

exempelvis en tonhöjning vid en fråga. Eleverna med lågt betyg hade monoton röst vilket 

leder till ett tråkigt anförande där nyfikenhet och engagemang går förlorat i jämförelse med de 

elever som varierar sin röst. Eleverna med A hade en öppen kroppshållning vilket 

symboliserar en stolt och säker talare i jämförelse med de elever med betyget E som i större 

grad hade en närmande eller tillbakalutad kroppshållning vilket kan tyda på blyghet och 

osäkerhet. En anmärkning som gjordes var att endast en elev rörde sig över rummet och det 

var elev 8, som gick kurs 3 och hade betyget A. Gällande betygsmatrisens aspekt framförande 

ska en elev med A ha god åhörarkontakt, ögonkontakt och variation i röst, och att det sker 

med säkerhet, jämfört med betygskriteriet för E där eleverna ska ha viss åhörarkontakt. Det 

satta betyget stämmer väl överens med utfallet på studien där elever med säker och medveten 

åhörarkontakt har A, och de med E har åhörarkontakt genom att stå upp och prata men inte 

mycket mer än så. Det tyder på att aspekten framförande stämmer väl med elevernas 

helhetsbedömning och satta betyg.  

5 Diskussion   

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur elever i svenska 1 och 3 använder sig av 

inledning, avslut och icke-verbala språket vid inledning och avslutning vid muntligt nationellt 

prov. Hur eleverna använder sig av aspekterna har undersökts med de satta betygen som 

grund för jämförelse. Detta för att att se om högre betyg indikerar på bättre muntlig 

framställning, och om utfallet så är, vad de med högt betyg i så fall gjort annorlunda än de 

elever som fått lågt betyg. Resultatet visade att det satta betyget i de flesta fall avspeglades i 

kvalitén på inledning, avslut och det icke-verbala språket på inledningen och avslutningen hos 

eleverna. Diskussionen är disponerad så att varje del först behandlas enskilt och därefter följer 

en övergripande helhetsdiskussion av de olika delarna. 
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5.1 Inledning  

Den tidigare forskning som presenterades i kapitel två rörande inledningar, avslut och 

ickeverbalt språk är alla samstämmiga om att inledningen av ett tal är bland det viktigaste 

eftersom det är här talaren har chans att göra ett första intryck och engagera åhörarna genom 

att väcka intresse (Hagman 2015, s. 44). Därefter ska en förförståelse skapas för kommande 

anförandes huvuddel genom att på något sätt presentera ämnet. Resultatet visar att talens 

inledningar är utformade med vad man kan förvänta sig i relation till det satta betyget. 

Hagman (2015, s. 47) menar att det i inledningen talaren har chans att visa sig kunnig och 

stärka sig själv som talare för att vinna förtroende och det anser jag att alla elever med betyg 

A gör. Hagman (2015, s. 44) menar också att inledningen ska göra lyssnarna uppmärksamma 

genom överraskningar och slagkraftiga sanna historier som fångar intresse, samtidigt som de 

förbereder för den kommande informationen på ett naturligt sätt med en smidig övergång. 

Detta som eftersträvas i en inledning är det endast elever med högt betyg som har med i sina 

inledningar, och detta genom överraskningar eller slagkraftiga sanna historier.  

     Jämfört med de starka elevernas medvetna inledningar är det endast de svaga eleverna 

(betyg C-E) som använder sig av enkla inledningar, vilket därmed stämmer överens med 

Palmérs utvärdering om bedömning i muntliga nationella prov (2011). Där menar lärare att 

elever med enkel inledning resulterar i ett G i aspekten disposition och sammanhang och de 

med mer medvetna inledningar får högre betyg. Dock har en av eleverna i den här studien en 

enkel inledning och ett C i betyg, vilket kan jämföras med ett VG vid lpo 94, men lärarna i 

Palmérs utvärdering (2011, s. 37) menar att en elev kan få högre helhetsbetyg om resterande 

aspekter visar på kompetens vilket visas även här. De svaga eleverna försöker förbereda för 

den kommande informationen och lyckas till viss del, men stoffet är för tunt och har ingen 

källa att vila mot vilken är en av de huvudsakliga faktorerna som gör att talet inte känns så 

trovärdigt. Därmed uppfyller inte de eleverna ett av inledningens syfte: att göra mottagarna 

välvilligt inställda (Karlberg & Mral 2001). I motsats till detta är elev 1, 2 och 8, vilka alla fått 

betyg A, de gör lyssnarna läraktiga genom att återge fakta med källa som bakgrund vilket gör 

att de uppfyller syftet att göra mottagarna intellektuellt mottagliga (Karlberg & Mral 2001).  

5.2 Avslutning  

Avslutningen ska enligt tidigare presenterad forskning knyta ihop säcken på ett naturligt och 

balanserat sätt. Viktigt med avslutningen är att den är tydlig och att den inte kommer som en 
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överraskning för åhörarna (Hagman 2015, s. 71). Palmér (2010, s. 37) menar också att det är 

viktigt att sammanfatta det viktigaste budskapet i avslutningen för att åhörarna ska lämnas 

med känslan av att de förstått talet och syftet samt att det väcker reflektion. Endast två av 

eleverna (6, 10) sammanfattar det viktigaste i anförandet och då genom att berätta om de 

generella fakta som sagts under talet. Därför är det förvånande att inte fler av eleverna väljer 

att sammanfatta sitt viktigaste budskap i avslutningen. 

     Generellt drag som kan utläsas är att eleverna inte är så retoriskt utvecklade gällande 

avslutningen eftersom det bara är elever med högt betyg som använt slutet effektfullt och de 

med lågt betyg har knappt lagt någon tid på avslutningen. Det är fler elever som har svårt att 

få till en bra avslutning än en bra inledning. Att mindre tid ägnas åt avslutningen kan bero på 

att den eventuella nervositeten som kan infinna sig hos eleverna släpper mot slutet då de vet 

att anförandet snart är slut. För betyget E i svenska 3 ska eleverna ha en passande inledning 

och avslutning, vilket jag inte anser att de har och det är eventuellt för att de inte tilldelats 

kunskap om retorik.  

5.3 Ickeverbalt språk 

Resultatet visar på att kroppsspråk, gester och ögonkontakt används av alla elever men att det 

är avgörande för helhetsintrycket hur detta används och om det förstärker eller stjälper talets 

innehåll. Eleverna med högt helhetsbetyg anser jag även i de flesta fall har högt betyg på 

aspekten framförande. Palmér (2010, s. 38) menar att bedömningen av aspekten framförande 

främst fokuserar på användandet av ögonkontakt med åhörarna och eleverna som använder 

sig av ögonkontakt är endast starka elever med betyg C-A. Fällman (2013, s.39) menar att 

våga ge åhörarna ögonkontakt är bland det viktigaste i ett muntligt anförande eftersom känslor 

skapas genom närvaro och ögonkontakt, därför är det svårt att känna kontakt med de elever 

som tittar mer ned i pappret än på publiken. Att ge ständig ögonkontakt är dock en gest som 

kräver mod och trygghet, att elever med lågt betyg därför inte någon gång under det muntliga 

anförandet möter åhörarnas blickar kan grundas i den otrygghet Ärnström (2013, s. 18) menar 

kan finnas i klassrum och som är en av de stora utmaningarna med muntliga anföranden. De 

eleverna med lågt betyg kan vara mer osäkra i framförandet eventuellt på grund av att de inte 

fått möjlighet att öva på framförandet eller att de är osäkra i sin roll som talare och därför 

väljer att titta ned i sina papper istället för på åhörarna då det eventuellt känns mer tryggt 

eftersom ingen kan ge dömande blickar, eller dylikt. Palmérs utvärdering visar att lärare ger 

elever som utstrålar säkerhet ett högt betyg, och därmed stämmer den här studiens resultat 
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överens med Palmérs studie i och med att osäkra elever får lågt betyg. De elever som har högt 

betyg i den här studien har alla de aspekter som Palmér (2010, s. 38) tar fram som 

kännetecknar en god talare i och med att de har en fri och säker manushantering, har god 

åhörarkontakt, är närvarande och engagerad samt har ett bra taltempo. 

     Fem av eleverna står gömd bakom kateder eller podium vilket påverkar helhetsintrycket 

eftersom åhörarna då inte ser hela personen som talar utan bara överkroppen och anförandet 

blir utan dynamik. Det är inte bara elever med lågt betyg som står gömda utan tre av de fem 

som står gömd bakom något har betyget B eller A. Även det kan grundas i att elever i skolan 

inte får tillräcklig övning i muntliga anföranden, utan den muntlighet elever främst får öva på 

är diskussioner eller helklassamtal (Ärnström 2013, s. 19), vilket då kan leda till osäkerhet när 

eleverna är ensamma uppe på scen och har alla ögon riktade mot sig. En trygghet kan då vara 

för eleverna att inte exponera hela sig utan föredrar att stå bakom något.  

     En variation i röststyrka och tonfall är viktigt enligt Hellspong (2018, s. 59) för att få talet 

intressant och för att betona nyckelord. Därför får eleverna med statisk och monoton röst lågt 

engagemang vilket får lyssnarna att tappa förtroende för dem, även om deras innehåll delvis 

är representativt och relevant. Eleverna som har monotona röstlägen och som inte betonar 

viktiga ord eller avslut har betyg E-C och de har i likhet med vad Palmérs utvärdering kom 

fram till bristande uttrycksfullhet (Palmér 2010, s. 38). Eleverna med högt betyg har 

engagemang, glöd och intensitet vilket gör att anförandet blir intressant att lyssna på (Palmér 

2010, s. 28). I jämförelse har vi eleverna med med lågt betyg som har monotona och 

uttryckslösa anföranden, de har en ”uppläst känsla”. Det tyder på att deras icke-gester och 

oförändrade röster påverkar deras innehåll och tal på ett negativt sätt och ett medvetet 

ickeverbalt språk saknas och visar alltså på att elever med lågt betyg saknar retoriska medel i 

sina framföranden vilka elever med högt betyg använder sig av.  

     Kroppshållningen visade sig spela stor roll för första intrycket av talaren samt 

helhetsintrycket av talet. Resultatet visar på ett positivt utfall av kroppshållningen då ingen av 

eleverna använde sig av den mest negativt klingande kroppshållningen sluten. Enligt Fällman 

(2013, s. 36) är en tillbakalutad kroppshållning dock inte heller att föredra vid muntliga 

anföranden då åhörarna inte får den ögonkontakt som behövs för att fånga intresse. 

Gemensamt drag för de med tillbakalutad kroppshållning från den här studiens resultat är att 

de har svårt att hålla ögonkontakt med publiken och tittar ofta ned på pappret eller på skärmen 

bakom sig, vilket förmedlar en oengagerad och otrygg talare och dessa talare kan härledas till 

de med lågt betyg. Den närmande kroppshållningen kan inte generera ett allmänt mönster 

kopplat till betyg eftersom de eleverna med hållningen har betyg från E-B. Gemensamt för de 
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talarna med närmande kroppshållning är dock att de i enlighet med vad Fällman (2013, s. 36) 

menar inte vill eller vågar ta för mycket plats och intrycket blir att de står delvis framåtlutande 

och närmande för att skydda sig själva. Detta jämfört med den öppna kroppshållningen som 

visar på stolthet och engagemang. Den öppna kroppshållningen bjuder in åhörarna till talet på 

ett engagerat sätt genom att slå upp armarna och bröstet och välkomna åhörarna att lyssna, det 

blir engagerat och talaren är stolt över det den presenterar. Skillnaden mellan den öppna och 

den närmande kroppshållningen är intrycket att eleverna som har öppen kroppshållning har 

stolt personlighet och är engagerad och vågar ta plats, den närmande kroppshållningen är lite 

mer försiktig och visar på välvilja snarare än stolthet. Eleverna som har öppen kroppshållning 

har även andra goda språkliga medel och retoriska knep de icke-verbalt använder sig av 

såsom varierat röstläge, håller i manuskort samt söker blickar. Den öppna kroppshållningen 

blir en förmåga hos en god talare i den här undersökningen.  

5.4 Helhetsbedömning av de tre aspekterna 

En helhetsbedömning gjord av mig i denna studien av aspekterna inledning, avslutning samt 

ickeverbalt språk i inledning och avslutning visar på att elever med väldisponerad inledning 

och avslutning korrelerar med ett mer säkert och medvetet kroppsspråk och det finns hos de 

eleverna med högt betyg. Ett annat generellt mönster som finns hos eleverna med högt betyg 

men saknas för de med lågt betyg är struktur. Jag som subjektiv undersökare hade svårt att i 

vissa fall avgöra när inledningen var slut och när avslutningen började, men jag hade bara 

svårt att se detta hos de eleverna med lägre betyg. Därför stämmer studiens hypotes om att det 

skulle vara tydligt att avgöra när de olika delarna tar vid för elever med högt betyg och 

svårare att se en balans mellan delarna hos de med lågt betyg. Olsson Jers (2010, s. 243) 

menar att dispositionen är svår för elever att greppa och göra något bra av, speciellt blir ofta 

inledningen och avslutningen i muntliga anföranden svajiga och otydliga vilket visade sig hos 

eleverna med lågt betyg i den här studien. Elever med högt betyg hade tydlig disposition och 

struktur vilket ger en känsla av kompetens hos talaren. Studiens andra hypotes att elever med 

högt betyg, starka elever, använder språkliga och retoriska medel och verktyg i inledning och 

avslut, vilka svaga elever saknar i sina tal kan därmed bekräftas. 

     Att det endast är elever med högt betyg som besitter de retoriska kunskaperna som 

förespråkas i inledningar och avslut och som i högre grad använder sig av medvetet 

kroppsspråk och åhörarkontakt kan grundas i att de antingen fått mer praktisk övning i 

skolmiljö på grund av en engagerad lärare (Olsson Jers 2010), eller att de möjligtvis är med i 
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någon förening på sin fritid där muntliga anföranden och kommunikation utgör en stor del. 

Olsson Jers menar också att klassrumssituationen är avgörande när elever ska hålla i muntliga 

anföranden och att de kan präglas av oro och nervositet på grund av otrygghet i klassrummet. 

De elever med högt betyg retorisk kompetens kan ha en plats i klassen som inte präglas av oro 

och otrygghet, till skillnad från vissa andra elever. Jag vet inget om klassituationen och 

ramfaktorer som stämningen i klassen och den onaturliga situation som nationella prov är kan 

spela in på resultatet. Även Ärnström (2013, s. 18) menar att klassrumssituationen påverkar 

när elever ska hålla i muntliga anföranden och hon menar att en stor svårighet med muntlighet 

i klassrummet är att få med de blyga och tysta eleverna och därför kan det möjligtvis vara så 

att de eleverna med högt betyg vågar ta plats på scen, eftersom de tar plats i vanliga fall, 

medan de som inte vanligtvis inte tar plats och är tysta i skolan får samma utfall i muntliga 

anföranden, vilket resulterar i ett osäkert intryck som därmed sänker helhetsintrycket och 

förmågan att övertyga på ett trovärdigt sätt. Viktigt att poängtera är dock att detta endast är en 

känsla som infinner sig hos mig som subjektiv bedömare och det kan inte grundas i resultatet 

eftersom jag inte har kunskap om elevernas personlighet och plats i klassen. Jag vet inte heller 

om eleverna har vilja att visa sina kunskaper i proven och de eleverna med lågt betyg kan ha 

valt att inte ens försöka sätta sig in i retoriska processen utan vill bara få provet överstökat och 

nöjer sig med ett E (Klapp 2015, s. 104). Det kan också spela in vilka som fått möjlighet att 

öva i skolan och vilka som inte fått det. Jag vet inte hur elevernas lektioner sett ut och därför 

vet jag inte hur mycket praktisk övning de fått av muntliga anföranden eller i vilken grad de 

fått lära sig om retoriska processen med tillhörande inledning, avslutning och ickeverbalt 

språk. De som fått chansen i skolan kanske är eleverna som har ett högre betyg i anförandet 

och om alla elever hade lärt sig den retoriska processen borde fler av eleverna använt sig av 

fördelaktiga retoriska medel och inte bara de med högt betyg. Dock går det inte att undkomma 

att muntliga anföranden är en uppgift som kräver förberedelse och övning, eleverna med högt 

betyg kan ha lagt ned mer tid på att öva, och de med lågt betyg har struntat i det. Eftersom 

övning är det som är nyckeln till att bli en god talare så visar det sig därmed i 

betygssättningen. Klapp (2015, s. 104) menar att personlighet och social förmåga som 

egentligen ligger utanför bedömningsramarna för det nationella provet kan spela in vid 

betygsättningen vilket jag anser stämma i den här studien. Vissa elever har fått ett snällt satt 

betyg, eventuellt på grund av att läraren bedömer snällt och på grund av ramfaktorer. I likhet 

med skolinspektionens utvärdering kan jag notera att framförallt tjejer kan ha fått högre betyg 

än vad de möjligtvis borde ha i relation till bedömningsmatrisen. Elev 4 har en icke 

välfungerande avslutning och inledning samt ett kroppsspråk med onaturliga gester men har 
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ändå ett betyg C-B vilket jag inte anser stämmer överens, då har möjligtvis andra utomstående 

faktorer fått spela in. 

     Det jag tar med mig från studien är det viktiga i att öva muntlighet, kommunikation och att 

tala med framtida elever, det får inte komma i skymundan från skivandet. Att lära sig att tala 

är en fundamental kompetens som krävs i vår vardag för att kunna vara en demokratisk 

medborgare. Vi behöver kunna argumentera, informera och göra det med välvilja och fokus 

riktat mot mottagaren och situationen för att ta oss igenom de situationer vi dagligen möts av, 

vare sig det är att ringa ett telefonsamtal till myndighet eller samtala med kompisar. 

5.5 Vidare forskning 

Den här studien har bidragit till ökad förståelse för hur elever använder sig av retoriska medel 

och verktyg i inledning, avslut och ickeverbalt språk vid det nationella provets muntliga del. 

Det saknas dock mycket forskning gällande muntlig framställning i skolan och därför som 

vidare forskning är det intressant att få utökat empiriskt material gällande muntlighet i skolan. 

Alla ämnen och synvinklar på muntlighet är relevant och av intresse som vidare forskning 

eftersom det idag finns väldigt få studier gjorda.  
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