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Sammandrag 
I följande studie undersöks gymnasieelevers retoriska utveckling mellan kurserna svenska 1 

och svenska 3. Syftet med studien är att få en inblick i huruvida det sker en retorisk och språklig 

utveckling under gymnasieåren. Analysmaterialet är tio filmade muntliga anföranden från 

nationella prov vars inledning, avslutning och röstanvändning analyseras med hjälp av metoden 

innehållsanalys. De muntliga anförandena transkriberas och analyseras med hjälp av 

analysscheman som tydliggör skillnader och likheter på ett överskådligt sätt.   

   Enligt forskning rådet det brist på retorisk undervisning i skolan. Det råder även brist på 

forskning om elevers retoriska färdigheter, framför allt med fokus på retorisk utveckling. Denna 

ämnesdidaktiska studie ämnar bidra med ny empiri till forskningsfältet. Resultatet i studien 

visar att eleverna genomgår en retorisk och språklig utveckling mellan kurserna svenska 1 och 

svenska 3. Både en utveckling i användning av retoriska funktioner och röstanvändning kan 

urskiljas efter analys av materialet. Slutsatsen är att eleverna utvecklas retoriskt under 

gymnasietiden. Anledning till utvecklingen kan vara duktiga lärare och mycket övning i 

muntliga moment vilket elever i svenskämnet behöver.  

 
Nyckelord: Retorik, retoriska funktioner, muntligt anförande, språkutveckling, nationella prov, 

språkanvändning. 
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1 Inledning 
Vårt språk är användbart till mycket. Det kan fylla en mängd funktioner som att uttrycka 

känslor, hämta in kunskap eller användas som redskap för att påverka (Anward 1983:14). 

Nämnda exempel är funktioner kopplat till skolans värld där elever i både tal och skrift får 

uttrycka känslor, argumentera och informera. Att lära sig tala inför publik handlar inte endast 

om demokratiska rättigheter, utan även om att lära sig framföra sin åsikt och göra sin röst hörd 

(Olsson Jers 2013). Som svensklärare har man ett ansvar att ge sina elever möjlighet till 

kommunikativ utveckling (Siljelöf 2017:1). Därför är det av vikt att låta sina elever tränas i 

muntlig framställning. Elever i den svenska skolan får möjlighet att utvecklas språkligt och 

retoriskt genom hela sin skolgång. Redan i förskoleklass får elever redovisa något litet inför 

sina klasskompisar (Olsson Jers 2018:6). Detta följer sedan skolgången med enskilda samtal, 

samtal i par, gruppsamtal och slutligen muntliga redovisningar. 

 Den aktuella läroplanen från år 2011 innehåller delar som berör muntlig framställning i 

svenskämnet. I svenskämnets syfte kan man utläsa att eleverna ska utveckla en förmåga att tala 

på ett lämpligt vis anpassat till kommunikationssituation samt inhämta kunskaper om den 

retoriska arbetsprocessen och tillämpa dessa (Skolverket 2021a).  

Kursen svenska 1 fokuserar på muntlig framställning i relation till mottagaranpassning och 

eleverna ska dessutom lära sig grunderna i den retoriska arbetsprocessen. Svenska 2 fokuserar 

på argumenterande tal. Svenskämnet avslutas sedan med kursen svenska 3 där eleverna ska 

använda en fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen (Skolverket 2021a).  

Den muntliga delen i svenskämnet testas också i de nationella proven i kurserna svenska 1 

och 3. Eleverna får således träna sig retoriskt under alla tre år på gymnasiet och extra mycket 

under kurserna svenska 1 och 3. I en ämnesdidaktisk studie är det därför av intresse att 

undersöka elevers utveckling mellan just dessa kurser för att ta reda på om den retoriska och 

språkliga kompetensen utvecklas med åren. Fagerlund undersöker i sin studie Jag ska tala om 

(2020) nationella prov från kurserna svenska 1 och svenska 3. Hon jämför däremot inte 

elevernas utveckling mellan kurserna svenska 1 och 3, utan studerar utvecklingen mellan 

betygssteg. Här finns forskninggsglappet följande studie ämnar fylla. Denna studie fördjupar 

sig i kunskap om utveckling över tid, inte mellan betygssteg. Följande ämnesdidaktiska studie 

avser således undersöka elevers språkliga och retoriska utveckling mellan muntliga nationella 

prov i kurserna svenska 1 och svenska 3. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

’’Rösten är ett mäktigt verktyg om man använder den rätt’’ (Eksvärd 2014:60). Muntlig 

kompetens är en viktig färdighet att behärska idag. Med tanke på muntlighetens allt starkare 

ställning i svenskämnet (Hellspong 1992:57), är det av intresse att undersöka vilken utveckling 

svenskämnets läroplan kan leda till. Elever i den svenska skolan ska utveckla en god 

kommunikativ förmåga. Detta är en del av skolans mål då undervisningen ska fostra individer 

som kan verka som demokratiska samhällsmedborgare (Olsson Jers 2010:130).  

   Studiens syfte är att jämföra muntliga anföranden från nationella prov i kursen svenska 1 och 

kursen svenska 3 med fokus på elevernas retoriska och språkliga utveckling. De muntliga 

anförandenas inledning och avslutning transkriberas och analyseras med målet att se om och 

hur eleverna utvecklas med tiden. Undersökningen har som mål att berika forskningsfältet med 

vetskapen hur, och om, läroplanens skrivningar om undervisning i muntlig framställning har 

resulterat i mätbar retorisk och språklig utveckling hos eleverna.  

Undersökningens frågeställning:  

• Vilken utveckling av elevers retoriska och språkliga kompetens framgår vid en analys 

av muntliga anföranden från kursen svenska 1 och svenska 3? 

 

1.2 Disposition 

Studiens syfte med frågeställning presenteras tidigt i uppsatsen med ett efterföljande kapitel om 

studiens teoretiska ramverk. Vidare redovisas bakgrund och tidigare forskning som innefattar 

läroplaner, nationella prov och forskning om muntlig framställning i skolan. Därefter tar ett 

metodkapitel plats som även innehåller materialpresentation och etiska aspekter. Följer gör 

resultatkapitlet. I resultatdelen undersöks kurserna svenska 1 och svenska 3 för sig. Därefter 

jämförs resultaten från båda kurserna. Avslutningsvis presenteras ett diskussionskapitel där 

resultaten tolkas och diskuteras i förhållande till forskning.   
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2 Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt presenteras teorier om språkutveckling och retorik. Särskilt fokus läggs på 

retorikens syn på ett anförandes inledning och avslutning, vilket också presenteras. Slutligen 

redovisas ett avsnitt om röstanvändning. Det avsnittet presenterar två strategier om hur rösten 

kan användas på ett retoriskt stärkande sätt.  

 

2.1 Språkutveckling 
Jan Anward presenterar i Språkbruk och språkutveckling i skolan (1983) hur språket förändras 

och utvecklas under uppväxten. Språket utvecklas med åren och blir alltmer funktionellt och 

användbart för fler syften. Anward använder begreppet språklig verksamhet för att förklara den 

språkliga interaktionen mellan människor och ämnen. En människas språkförmåga beskrivs 

som en repertoar uppbyggd av språkliga verksamheter. En språkbrukares utveckling beror då 

på dennes tillägnande av repertoarer (1983:69). Författaren tar upp fyra språkliga verksamheter 

vilka är fri monolog, styrd monolog, styrd dialog och fri dialog. Det är den förstnämnda 

verksamheten som är fokus i denna studie. Den fria monologen består endast av en person, som 

Anward kallar för solitär. När man talar om fri monolog handlar det om situationer där någon 

talar själv, exempelvis när någon håller en föreläsning (Anward 1983:85). Att utvecklas som 

talare i fri monolog är något som kan ske i skolan exempelvis när man  börjar hålla muntliga 

anföranden inför klassen. 

Elever i skolan utmanas inom flera genrer vilket bidrar en utökning av repertoar. Anward 

(1983:144) menar att det krävs ett språkligt självförtroende för att kunna utveckla sina 

kommunikativa färdigheter. För att utveckla dessa kommunikativa färdigheter krävs också 

övning. ’’Språklig praktik är den drivande kraften i språkutvecklingen’’(Anward 1983:166). 

Anward menar vidare att den traditionella pedagogiken som består av frågor från läraren och 

svar av eleverna, inte är fördelaktig för elevernas utveckling. Eleverna kommer inte utvecklas 

i en miljö där läraren står för majoriteten av all muntlig kommunikation. Eleverna måste få tala, 

skriva och läsa fritt, även utan att bli bedömda. (Anward 1983:146). Detta måste ske i olika 

språkliga verksamheter om undervisningen ska främja elevernas språkutveckling (Anward 

1983:166). 

   

2.2 Retorik 
Retorik är en disciplin som utvecklats och använts under flera tusen år. Med den bakgrunden 

existerar det mycket fakta om retoriken som ämne, vad den är och hur den används (Olsson Jers 
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2010:39). Inom skolväsendet är retoriken känd för sina tre huvudargument: ethos, pathos och 

logos. Dessa tre argument kan användas i både tal och skrift för att övertyga läsaren eller 

åhöraren. Ethos är vad som kan kallas för trovärdighetsargument och det handlar om talarens 

karaktär. Ett exempel är att talaren hänvisar till en auktoritet i sitt anförande. Pathos är i stället 

vad som kallas för känsloargument. Här handlar det om att knyta an till sina åhörares känslor 

och kanske till och med spela på dem. Det sistnämnda argumentet, logos, syftar till förnuftet 

och ofta vid logosargument presenterar talaren sakskäl (Hellspong 1992:249). Dessa tre 

retoriska verkningsmedel är återkommande i svenskämnet, precis som den retoriska 

arbetsprocessen.  

Den retoriska arbetsprocessen beskrivs av Olsson Jers (2010:32-35). Denna process 

innefattar följande delar: intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio. 

Intellectio handlar om att som talare förstå situationen. Vem som ska lyssna, vad för språk som 

bör användas och talaren behöver förstå vad det aktuella sammanhanget kräver. Inventio är den 

andra fasen och här handlar det om att producera och strukturera. Dispositio är fasen där stoffet 

ska samlas in och struktureras. Detta är en viktig del av retoriken, att lära sig vad man ska säga 

och i vilken ordning man ska säga det. Efter dessa faser är stoffet insamlat och grunden till talet 

är då färdigt. I nästkommande fas, elocutio, handlar det om att språkligt utforma talet. Även om 

stoffet redan finns är målet i denna fas att använda språket för att påverka. Efterföljande fas, 

memoria, syftar till talaren som nu ska lära sig talet. Detta sker genom övning. Actio är den 

sista fasen som handlar om framförandet. Samtliga delar innan actio är fundamentala för att 

actio ska bli så lyckat som möjligt (Olsson Jers 2010: 32-35). Det är vid detta tillfälle som de 

tidigare faserna får blomma ut. Dessa delar från retoriken lär sig elever i skolan. De lär sig att 

inhämta fakta, sovra den, strukturera, producera, öva och framföra. De retoriska 

verkningsmedlen och den retoriska arbetsprocessen är inte användbara endast i undervisning 

utan kan även fungera som analysverktyg i en vetenskaplig studie, vilket är fallet i denna 

undersökning. 

 

2.2.1 Inledning  

Inledningen och avslutningen i ett tal är viktigare än vad många tror. Enligt Strömquist 

(2014:37) bör en talare vara särskilt noggrann vid utformningen av talets inledning och 

avslutning. Inledningen ska enligt Strömquist (2014:38) fylla följande funktioner: 

1.  Väcka intresse 

2.  Skapa förtroende 
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3.  Ange vad anförandet handlar om 

4.  Ge en innehållsöversikt (Stömquist 2014:37). 

Dessa fyra punkter kan uppnås på varierande sätt och de kan beskrivas på olika sätt. Att väcka 

intresse kan uppnås genom att vara övertygande och förtroendeingivande. Förslagsvis kan man 

inleda med en fråga, ett citat eller inleda genom att berätta en historia, på så sätt väcker man 

intresse hos åhörarna. Det som ska undvikas är att inleda med frasen: ’’Jag tänkte berätta om..’’. 

Frasen är varken förtroendeingivande eller intresseväckande. Annars kan intresse också väckas 

genom att ändra på rösttempo, betoning eller intonation. Om talaren markerar kraftigt med 

rösten i inledningen, kommer publiken att bli uppmärksammade. Som talare kan man vidare 

påverka pulsen hos publiken genom att ändra tempot (Eksvärd 2014:65).  För att verka 

förtroendeingivande kan talaren exempelvis berätta hur viktigt deras ämne är och varför. 

Talaren ska också berätta vad anförandet kommer att handla om så att åhörarna är med på vad 

som komma skall. Dessutom tar en god talare inledningen som ett tillfälle att ge åhörarna en 

typ av innehållsöversikt, vad kommer talet innehålla? Att berätta vad anförandet kommer 

innehålla bidrar till talets röda tråd som inledningen därmed lägger grunden för (Strömquist 

2014:38).  

 

2.2.2 Avslutning 

En bra avslutning kan höja ett tal medan en dålig avslutning kan punktera det (Kirkpatrick 

1990:199).  Det är därför viktigt att avslutningen utformas noggrant och med en tydlig plan.  

Avslutningen ska enligt Strömquist (2014:37) innehålla följande funktioner: 

1. Markera avslutningen 

2. Sammanfatta talet 

3. Förstärka, bekräfta och avrunda. 

Det är viktigt att avslutningen i talet signaleras tydligt, åhörarna ska höra när den kommer. Detta 

kan uppnås med hjälp av avslutande ord som: ’’sammanfattningsvis’’, ’’avslutningsvis’’ eller 

genom tydlig ändring av röstläge. Kanske har talaren innan avslutningen sänkt sin röststyrka 

för att ladda upp inför avslutningen, då talaren åter igen tar i för att tydligt markera 

avslutningens inledning. I avslutningen ska anförandets budskap förstärkas, vilket exempelvis 

kan ske genom en mindre sammanfattning. Innan man avslutar anförandet ska talaren ta tillfället 

i akt och göra ett sista intryck genom att exempelvis använda ett citat, knyta an till inledningen 

eller artikulera en provokativ formulering (Strömquist 2014:39).  
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2.2.3 Röstanvändning  

Lennart Hellspong skriver i boken Konsten att tala (1992:270) om hur förstärkning i tal kan 

utföras på varierande sätt. Att förstärka något i tal kan göras genom bland annat betoning, att 

vara kategorisk eller att använda sig av känslor. Emfas beskrivs som ett viktigt 

förstärkningsmedel som kan användas för att poängtera huvudtankar eller andra viktiga delar i 

talet. Emfaser kan placeras på specifikt viktiga platser i talet som i inledning eller avslutning. 

Det kan ske genom exempelvis en stark röst eller kroppsspråk. I denna studie är det förstärkning 

i form av emfas genom betoning, som får fokus.  Beroende på var i en mening talaren väljer att 

placera emfasen, kan en mening få en helt annan betydelse än vad den skulle haft utan emfas 

(Eksvärd 2014:67). Att använda sig av förstärkning i tal är ett sätt att fatta tag i åhörarna och 

sätta deras känslor och tankar i rörelse (Hellspong 1992:270).  

   Förstärkning i tal kan även göras genom konstpauser. Pauser tillåter åhörarna att reflektera 

och relatera till det som sägs. Detta kan öka talets trovärdighet (Eksvärd 2014:67). Viktiga ord 

eller satser kan även lyftas fram genom att göra en tydlig paus precis innan eller efter 

(Haraldsson 2019:138).  

   Teoretiskt vilar studien således på dels forskning om språkutveckling, dels retorik. De delar 

som har presenterats i detta kapitel används också direkt i analysen och diskussionen av 

resultatet. 
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3 Bakgrund och tidigare forskning 
Följande avsnitt presenterar bakgrunden till undersökningen. Läroplanernas användning och 

utveckling av retorik presenteras först, med ett efterföljande kapitel om de nationella proven. 

Därefter tar ett kapitel ett kapitel med tidigare forskning om språkutveckling plats. Slutligen 

presenteras ett kapitel om retorik. 

3.1 Gymnasieskolans läroplaner 

Gymnasieskolans läroplan har förändrats stort över tid. Vid en jämförelse mellan Lgy 70 med 

Lpf 94 ser man att den senare läroplanen framhöll aspekter som att eleverna ska utveckla sin 

kommunikativa och sociala kompetens. Den innehöll även delar som menade att eleverna ska 

kunna uttrycka sig så pass bra i tal (och skrift) så att språket kan fungera godtagbart i både 

vardagslivet samt yrkeslivet (Lpf 94). I Lgy 11 framkom mål som fokuserade på att eleverna 

skulle förberedas på det eftergymnasiala livet. Undervisningens innehåll vad gäller 

kommunikation har därmed ökat med tiden och därför bör kunskapen relaterat till området 

också öka. Ett sidospår med anknytning till detta är att det muntliga nationella provet var 

frivilligt att genomföra fram till år 2000. Även om lärarna uppmanades att genomföra de 

muntliga proven i sina klasser, kvarstår faktum ändock att det inte fanns krav på det vilket tyder 

på att den muntliga kommunikationen hade lägre status vid den rådande tidpunkten (Palmér 

2008:10).  

Retorikens plats i den nuvarande läroplanen på gymnasienivå ökar under kursernas gång. 

Med bakgrund av att begreppet retorik syftar till talekonsten, citerar jag de delar ur de centrala 

innehållen som fokuserar på talekonsten, mer ofta kallat muntlig framställning. I kursen svenska 

1 kan man utläsa följande punkter:  
Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation 

intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska 

hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons 

som är anpassad till kommunikationssituationen. 

Grunderna i den retoriska arbetsprocessen (Skolverket 2021a). 

I kursen svenska 2 däremot övergår de centrala innehållen till att i stället fokusera på 

argumenterande och utredande texter. I denna kurs förväntas eleverna sedan innan vara aningen 

införstådda i den retoriska arbetsprocessen. Det är dock inget som explicit ska tillämpas i kurs 

2. Följande utdrag är den punkt som berör retorik från de centrala innehållet i svenska 2: 
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Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av såväl 

digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga 

framställningar (Skolverket 2021a). 

Vidare presenteras retoriska moment från de centrala innehållen ur kursen svenska 3. Innehållet 

i denna kurs som ska beröra den muntliga framställningen, knyter an till de föregående 

kurserna:   

Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i 

planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av såväl digitala som andra 

presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar (Skolverket 

2021a). 

Man kan nu utläsa en progression i de centrala innehållen för svenskämnet på gymnasiet. 

Eleverna ska gå från att fokusera på mottagaranpassning till att fördjupat tillämpa den 

retoriska arbetsprocessen.  

3.2 De nationella proven 

De nationella proven utformas av Skolverket och är obligatoriska. Syftet med proven är bland 

annat att ge alla elever samma förutsättningar att visa sina kunskaper. De nationella proven ska 

även fungera som stöd för lärare i bedömning och betygsättning. Skolornas kvalitetsarbete är 

också något som de nationella proven kan bidra till, att stärka arbetet både på skolnivå, 

huvudmannanivå och nationell nivå (Nationella provgruppen, Uppsala universitet). I 

gymnasieskolan anordnas det nationella prov i matematik, svenska, svenska som andraspråk 

och engelska. Vilka av proven som ska göras beror på vilket program man läser.  

De nationella proven i svenska 1 har tre delprov och alla tre delprov måste vara utförda för 

att resultatet ska räknas som fullständigt. Delprov A berör muntlig framställning, delprov B 

läsförståelse och delprov C skriftlig framställning (Skolverket 2021b). Kursen svenska 3 har 

två delprov. Delprov A berör skriftlig framställning och delprov B muntlig framställning 

(Skolverket 2021c).     

3.2.1 Delprov i muntlig framställning i ämnet svenska 

Som tidigare nämnts var det muntliga nationella provet inte obligatoriskt förrän år 2000. År 

2000 blev det obligatoriskt och år 2007 fick den muntliga delen ännu större plats då det muntliga 

provets betydelse fick större inverkan på det sammanlagda provbetyget. Det muntliga provet 

gick från att ha 30 % inverkan till att få 40 % inverkan på helhetsbetyget (Palmér 2010:130). 

Utvecklingen och betydelsen av de muntliga inslagen i skolan har sålunda ökat med tiden. 
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Bedömningsmatriserna för det muntliga nationella provet i svenska 1 och 3 är bifogade i slutet 

av uppsatsen. Från bedömningsmatriserna är de aspekterna språk & stil, framförande och 

disposition & sammanhang som är relevanta för denna undersökning. I det följande presenteras 

bedömningskravet för betyget E i kursen svenska 1: 

 
Disposition: Anförandet är sammanhängande och begripligt. 

Språk och stil: Språket är begripligt, dvs. sådant att åhörarna kan förstå̊ anförandets innehåll utan 

alltför stor ansträngning. 

Framförande: Framförandet sker med viss säkerhet och eleven etablerar viss kontakt med åhörarna, 

t.ex. med hjälp av blicken och övrigt kroppsspråk (Skolverket 2021a). 

 

I kursen svenska 3 är kraven på E-nivå följande: 
 

Disposition: Anförandet har inledning, tes, argument och avslutning. 

Språk och stil: Språket är anpassat till kommunikationssituationen, dvs. relativt ledigt men ändå 

tillräckligt formellt för ett anförande.  
Framförande: Framförandet sker med viss säkerhet. Eleven etablerar viss åhörarkontakt med hjälp av 

röst, blick och övrigt kroppsspråk (Skolverket 2021a). 

 

Det kan urskiljas en kravprogression vid läsning av bedömningsmatriserna. Kravet på en mer 

strukturerad disposition är tydlig i svenska 3. I svenska 1 ska anförandet endast vara 

sammanhängande, medan det i svenska 3 ska ha en tydlig uppdelning mellan inledning, tes, 

argument och avslutning. Språket ska bli mer formellt och eleverna i svenska 3 ska till exempel 

använda sig av rösten för att få kontakt med åhörarna, vilket inte är ett krav i svenska 1. 

 

3.3 Tidigare forsning undervisning i muntlig framställning 
I Olsson Jers (2010) undersökning presenteras det att elever är medvetna om att tillstånd som 

att vara osäker eller säker påverkar dem som talare. Det som också framkommer är att åhörare 

och val av ämne påverkar talet. Eleverna menar att de får för lite träning i muntliga moment 

och att de upplever en stor skillnad i hur mycket tid som läggs på skriftliga jämfört med 

muntliga moment (2010:131) Elever menar att de blir bättre ju mer erfarenhet de får. En elev i 

studien yttrar följande: ’’Jag tycker jag blir bättre och bättre för varje gång jag redovisar 

muntligt’’ (2010:125). Detta indikerar att eleverna bör utvecklas med tiden. Ju fler anföranden 

de håller, desto bättre tal. Olsson Jers (2010) visade också brister hos elever där ett flertal elever 

var rädda för talsituationen och somliga improviserade. Detta mynnade ut i nervösa tal utan 

retoriska medel. Detta grundar sig enligt författaren i lärares okunskap om ämnet retorik. 
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Eleverna uttrycker sig dock i termer som att det är viktigt att ha åhörarkontakt, vilket tyder på 

en teoretisk kunskap. Det kan således urskiljas ett behov av träning på muntliga anföranden. 

Eleverna behärskar viss teori och är själva medvetna om att övning ger färdighet.  

Vikten av att låta eleverna öva på sin muntliga kompetens lyfter även Tove Ärnström (2013) 

i sin studie Det muntliga språkets betydelse i skolan. Hon har kommit fram till att det inte 

förekommer nog med träning gällande muntliga föredrag. Hennes studie visar att diskussioner 

är den muntliga träningen som är mest förekommande i skolan, inte muntliga tal. Om elever 

likt i Ärnströms studie, inte får tillräckligt med övning i att framföra tal, kommer de inte bli 

medvetna om sin retorik och heller inte få chansen att utveckla sin kommunikativa kunskap. 

Palmér (2010:80) lyfter att retorik är den kunskap som behövs för att bygga och framföra 

budskap som har syftet att övertyga. Hon menar att en muntlig redovisning utgör en möjlighet 

för att språkligt bearbeta kunskap. Ett bakomliggande syfte med att i skolan låta elever arbeta 

med muntliga redovisningar är att man ska använda sig av talarkonsten, eleverna ska bli 

medvetna om sin retorik. Ett tal kräver således förberedelse och bearbetning. I Olsson Jers 

(2010) undersökning visar det sig att elever ser det muntliga språket som absolut överlägset när 

det handlar om kommunikativ förmåga anpassat efter situation. Elever i studien menar också 

att de genom muntlig framställning blir kommunikativt tryggare i både fri och reflekterande 

monolog.  

En som undersöker muntliga nationella prov är Fagerlund med sin studie Jag ska tala om 

(2020). Författaren analyserar muntliga tal från kurserna svenska 1 och svenska 3 i sin studie. 

Syftet med hennes undersökning är att studera hur talen skiljer sig mellan elever som bedömts 

med olika betyg. Hon fokuserar på talens inledning, avslutning och ickeverbala medel. Dessa 

analyserar hon med en retorisk teori. Det Fagerlunds studie kommer fram till är att elever med 

högt betyg använder en välstrukturerad inledning och avslutning. Resultatet landar också i att 

samma elever som har högt betyg använder ett mer medvetet ickeverbalt språk. 
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4 Metod och material 
I följande kapitel presenteras studiens metod och material. Först presenteras undersökningens 

metod med tillhörande analysscheman. Därefter diskuteras studiens material. Avslutningsvis 

tar två avsnitt plats som berör validitet, reliabilitet och etiska aspekter. 

 

4.1 Metod  

Då studien undersöker retorisk utveckling i autentiska tal, lämpar det sig att använda en 

kvalitativ metod. Den valda metoden som tillämpas är en innehållsanalys. Judith Bell 

(2016:145) beskriver en innehållsanalys som ett forskningsverktyg som används för att 

analysera frekvensen och användningen av ord, med målet att bedöma innebörden och 

betydelsen av källan. Metoden kan också användas för flera olika syften som analys av 

satslängd eller analys av språkbruk utifrån människors maktpositioner. Det vanligaste 

tillvägagångssättet för en innehållsanalys som presenteras i Bell är det som används i denna 

undersökning. Efter att forskningsfrågan är skapad så skapas det enheter vilka bildar kategorier. 

I mitt fall används en typ av emerging coding men även en kodning a priori. Med emerging 

coding menas att kategorierna skapas under genomgången av källmaterial. Kodning a priori 

syftar i stället på att kategorierna är förbestämda ofta med grund av tidigare inläst forskning 

eller material (2016:146). Kategorierna inledning och avslutning, skapades a priori. 

Kategorierna om röstanvändning finns beskrivna i retoriska handböcker. Idén att analysera just 

dessa väcktes emellertid vid genomgång av materialet. Därför menar jag att dessa skapades 

genom emerging coding. 

Vidare används en analysmetod i form av ett kategorischema som möjliggör analysen och 

den efterföljande komparationen. Mer om detta i avsnitt 4.1.1. Analysen är av komparativ 

karaktär då forskningsfrågan ämnar urskilja utveckling mellan elever som läser kurserna 

svenska 1 och svenska 3. Därför kommer kategorischemat användas i analyskapitlet först för 

elever som läser svenska 1 och sedan kommer samma schema användas för elever som läser 

svenska 3. Därefter ska resultatet av schemana kompareras och diskuteras. 
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4.1.1 Analysschema för inledning 

Analysschemat för inledning bygger på Strömquists (2014:38) beskrivning av vilka funktioner 

en effektiv inledning bör fylla.  
 

Väcka intresse Skapa förtroende 

Ange vad 

anförandet handlar 

om 

Ge en 

innehållsöversikt 

Elev 1 X X   

 

Exempel A:  

 
Tänk dig ett scenario där du vaknar upp en dag och inte längre kan 

läsa morgontidningen vid frukostbordet. (.) Reklamskyltarna på stan, 

tv-tablån eller tidtabellen. (.) Du vaknar alltså upp till en värld 

där du inte längre kan kommunicera. Vem skulle du då bli? 

 

Exempelmeningen ovan väcker intresse och skapar förtroende. Eleven väcker intresse genom 

att måla upp ett scenario, nästan som en historia. Eleven talar dessutom direkt till publiken via 

pronomenet ’’du’’. Genom du-tilltal inger talaren förtroende. Hen ställer också en fråga som 

får publiken att fundera över sitt egna liv. Detta väcker intresse hos publiken.  

 

4.1.2 Analysschema för avslutning 

Analysschemat för avslutning bygger liksom inledningen på Strömquists (2014:38)  

beskrivning av vilka funktioner en välfungerande avslutning bör fylla. 
 

Markerar avslutningen Sammanfattar 
Förstärker, bekräftar, 

avrundar 

Elev 1 
X X X 

 

Exempelmening:  

 
’’Sammanfattningsvis så är sociala medier kanske den uppfinning som 

har förstärkt vår individualitet mest. Genom att mana till debatt, 

förstärka den svaga rösten och organisera människor utgör sociala 

medier en stabil grund för vår moderna demokrati att vila på. Det 

har varit en medieteknisk evolution. (.) Och den dag varje 

nordkorean, varje vitryss och varje venezuelan har tillgång till 
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Facebook, det tror jag är den dag diktatorer endast finns i 

historieböcker. (.) Tack!’’   

 

Exempelmeningen ovan visar hur en talare kan markera att avslutningen börjar, här genom att 

använda avslutningsmarkören ’’sammanfattningsvis’’. Talaren sammanfattar dessutom hela 

talet genom första meningen. Efter den sammanfattande meningen förstärker talaren sin tes 

genom att både beröra och förklara.  

4.1.3 Analysschema för röstanvändning 

Analysschemat för röstanvändning bygger på Hellspong (1992), Eksvärd (2014) och 

Haraldssons (2019) tankar om hur emfas genom betoning och konstpaus kan användas för att 

stärka ett tal.  

 Emfas Konstpaus 

Elev 1 X X 

 

Exempelmening: 

 
’’Du vaknar alltså upp till en värld där du inte längre kan 

kommunicera. (.) Vem skulle du då bli?’’  

 

I meningen ovan ges det ett exempel på hur både emfas och konstpaus används. 

Understrykningen, ’’’vem’’ hänvisar till en emfas i form av betoning och tecknet ’’ (.)’’  betyder 

att talaren tar en konstpaus.  Eleven i exempelmeningen använder en konstpaus innan en 

kommande emfas, vilket skapar en retorisk effekt. 

4.2 Material och urval 
Uppsatsens material består av tio inspelade muntliga nationella framföranden. Fem av dessa är 

framförda av elever som läser kursen svenska 1 och fem är framförda av elever som läser kursen 

svenska 3. Talen är genomförda vid ett provtillfälle av testgrupper där elever fick ge tillåtelse 

till inspelning och användning av filmerna i forskningssyfte. Dessa provtillfällen fungerar som 

utprövningar av provuppgifter och bedömningsunderlag. Däremot är talen bedömda likt ett 

ordinarie provtillfälle. Bedömningsmatriserna för respektive prov är bifogat under avsnittet 

bilagor. 
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 Inspelningarna har jag blivit tilldelad från provgruppen för nationella prov vid institutionen 

för nordiska språk vid Uppsala universitet. Av de 13 inspelade tal jag blev tilldelad valde jag ut 

10 tal. För att stärka reliabiliteten i resultatet av undersökningen, gjordes ett urval av tal med 

liknande betyg. Jag ville studera lika många tal från varje kurs, så materialet består av fem tal 

från varje kurs. I båda kurserna används således tal från betygen E-A. Sett till innehållet och 

kraven för proven i respektive kurs så skiljer dessa sig aningen åt. I kursen svenska 1 ska talen 

vara informerande medan talen i svenska 3 ska vara argumenterande. Detta betyder att vissa 

skillnader inte endast behöver ha sin grund i åldersskillnad utan även ett genreskifte. Dock kan 

informerande tal innehålla argumenterande inslag vilket ett flertal av talen i denna studie gör.  

Lars-Göran Johnsson skriver i Introduktion till vetenskapsteorin om bland annat kvalitativa 

metoder och data. Han lyfter att kvalitativa metoder ofta har en gemensam nämnare i att de 

studerar meningar och innebörder. Med innebörder menar han innebörder i bland annat texter 

och symboler (2018:91). Det som Johansson lyfter kan kopplas till min undersökning som 

undersöker användningen av uttryck och ord för att skapa mening och funktion. För att 

underlätta arbetsprocessen tas därför valet att transkribera samtliga muntliga framföranden. 

Transkriptionerna tar därför plats som en del av studiens material intill inspelningarna.  

Att transkribera material är ändock inget som kan sägas vara entydigt. Det finns flertal 

system som återger hur man kan transkribera material och frågan om, och hur nära skriftspråk 

respektive talspråk man bör vara har delade svar (Lagerholm 2005:35). Studiens muntliga 

framföranden transkriberas enligt skriftspråkets stavningskonventioner, eftersom syftet inte var 

att studera uttal eller språkets formalitet. Detta betyder att somliga ord transkriberas i mer 

formell stil än hur orden faktiskt uttryckts i talen. Inspelningarna transkriberas med 

transkriptionsprincipen som Karolina Wirdenäs (2013), docent i nordiska språk, presenterar. 

Bland annat skrivs alla tecken med typsnittet Courier då samtliga tecken på så sätt blir lika 

stora, vilket Wirdenäs menar underlättar processen (2013:228). Författaren presenterar en 

omfattande lista på tecken som kan tillämpas vid transkription av tal och samtal. Det görs ett 

urval från hennes lista av vilka tecken som lämpar sig i denna studie. Tecknen presenteras i det 

följande: 

(.)        Paus.  

Nej           Emfas markeras med understrykning. 

(Wirdenäs 2013: 228).  
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4.2.1 Muntliga anföranden 

Eleverna benämns med pseudonymer för att respektera forskningsetiska krav på deltagarnas 

anonymitet.  

Elever från svenska 1: 

1. Alice. Könsroller. Betyg: A. 

2. Nicole. Skönhetsideal och kroppshets. Betyg: C-B. 

3. Armin. Ungdomars spelande. Betyg: C.  

4. Elsa. Övervakning i samhället. Betyg: D. 

5. Melvin. Det positiva med digitala medier. Betyg: E. 

 

Elever från svenska 3: 

1.Rasmus. Sociala medier i en demokrati. Betyg: A. 

2. Anna. Programmering i läroplanen. Betyg: B. 

3. Aston. Åldersgräns på sociala medier. Betyg: B. 

4. Mila. Sociala medier har gjort oss asociala. Betyg: C. 

5. Diego. Anonymitet på internet. Betyg: E. 

 

4.3 Validitet och reliabilitet 

Validiteten i kvantitativa och kvalitativa studier mäts på olika sätt. I kvantitativa studier handlar 

det om att mäta det som finns att mäta, exempelvis statistik, medan det i kvalitativa studier 

handlar om i vilken grad man undersöker själva materialet. Det kan exempelvis ske genom att 

observera diverse beteenden. Validiteten i kvalitativa studier handlar således om att den 

insamlade datan behöver vara relevant för forskningsfrågan så att slutsatserna blir giltiga. Det 

är underlaget som är den faktiska grunden i kvalitativa studier. När en kvalitativ studie ämnar 

tolka något, handlar validiteten om att tolkningarna ska vara giltiga för den autentiska situation 

som har studerats (Larsen 2018:129). Det är sålunda av vikt att genomgående synliggöra mina 

tolkningar av materialet. Validiteten uppnås i denna studie genom att redovisa citat från det 

inspelade materialet för att stärka trovärdigheten och förståelsen för de slutsatser som dras. 

Reliabiliteten är däremot svårare att bedöma i kvalitativa studier än i kvantitativa där 

reliabilitet kan innebära att en replikerad undersökning genomförd av en annan forskare ska 

leda till samma resultat. Reliabiliteten i kvalitativa studier kopplas ofta till trovärdighet, likt hur 

det mäts inom validiteten. Här är det viktigt att den empiri som presenteras i undersökningen 

studeras med en teoretisk ansats/med en bakgrund av fakta. Materialet och tolkningarna är inte 
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trovärdiga om de är baserade på forskarens subjektiva uppfattning. Trovärdigheten grundar sig 

sålunda i att insamlingen av material är metodisk och ligger i linje med forskningen (Larsen 

2018:131). Vidare är analyskategorierna kopplade till dels läroplanernas presentation av 

undervisningsinnehåll i de undersökta svenskkurserna, dels handböcker i retorik. 

4.4 Etiska aspekter 

Bell (2016) skriver om vikten av anonymitet i forskning och det är något som tas i beaktande 

under denna undersökning. Samtliga inspelade provdeltagare har gått med på att bli filmade 

och godkänt att filmerna får användas i forskningssyfte. Jag har skrivit under ett avtal angående 

sekretess och filmerna studeras bakom stängda dörrar. Inspelningarna diskuteras endast med 

handledare för uppsatsen och undersökningen presenterar inget som kan tänkas ses som 

avslöjande för deltagarnas identitet. Provdeltagarna benämns i studien vid pseudonymer där 

kön inte tas i beaktande. 
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5 Resultat 
I kapitel 5 analyseras studiens material med hjälp av kategorischemana som presenterades i 

avsnitt 4.1. Inledningsvis analyseras talen från svenska 1. Därefter analyseras talen från svenska 

3. Slutligen jämförs de muntliga nationella proven från båda kurserna. Har en retorisk och 

språklig utveckling skett och i sådana fall – i vad?  

 

5.1 Anföranden från svenska 1 

Till att börja med analyseras talens inledningar. Därefter analyseras avslutningar och slutligen 

elevernas röstanvändning. I avsnittet om röstanvändning är det användning av emfaser och 

konstpauser som undersöks. 

 

5.1.1 Inledning – innehåll och funktioner 

 
 

Väcka intresse Skapa förtroende 
Ange vad 
anförandet handlar 
om 

Ge en 
innehållsöversikt 

Alice – A 
Könsroller 

 
X X 

 

Nicole – C-B  
Skönhetsideal och 
kroppshets 

X X X 
 

Armin – C 
Ungdomars spelande 

  
X 

 

Elsa – D 
Övervakning i 
samhället 

  
X X 

Melvin – E 
Det positiva med 
digitala medier 

  
X 

 

 

Det kan urskiljas ett mönster i det ovanstående analysschemat. Samtliga elever anger vad 

anförandet ska handla om i sina inledningar. Det ska dock poängteras att detta görs på olika 

sätt. Elsa som talar om övervakning i samhället inleder med följande fras:  

 
’’Jag ska prata om den ökade övervakningen i samhället…’’.  

 

Detta är ett sätt att presentera talets innehåll som inte rekommenderas, enligt Strömquist 

(2014:38), som menar att talaren varken väcker intresse eller verkar förtroendeingivande. En 

elev som inte behöver använda sig av frasen ’’jag ska prata om’’ är Nicole. Hon inleder sitt tal 

på ett förtroendeingivande och intresseväckande sätt. Nicole behöver inte använda sig av någon 
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förklarande fras utan hon förklarar genom att beröra. Hon är även tydlig med sin tes.  Följande 

citat är ett utdrag från Nicoles inledning: 

 
’’Reklamen vi ser överallt, på tv, på radio, vi får hemskickad hem 

i brevlådan, allting triggar i gång oss riktigt mycket. Det är sådant 

stort krav på att vara perfekta i dagens samhälle. De kraven är helt 

enkelt oacceptabla.’’ 

 

Detta är en ypperlig inledning utifrån Strömquists (2014:38) modell. Strömquist menar att en 

talare kan ge åhörarna en beskrivning om vad talet ska handla om genom att tala om varför 

ämnet är viktigt. Detta är precis det Nicole gör genom att berätta att reklam ’’triggar igång oss’’ 

och att det är oacceptabelt. Det som saknas i hennes inledning är att hon inte ger en 

innehållsöversikt över vad som komma skall.  

Sett till resterande kategorier i schemat ser det tämligen tomt ut. Endast Nicole väcker 

intresse. Endast en talare ger en innehållsöversikt och eleven som gör det, Elsa, gör det snabbt. 

Elsa uttrycker sig följande: 

 
 ’’Jag ska prata om den ökade övervakningen i samhället och vad folk 

tycker om just övervakning och de tre sorterna jag ska ta upp är 

kameraövervakning, avlyssning av telefonsamtal och avlyssning på 

internet.’’  

 

Genom att Elsa redovisar de tre kategorierna som kommer att presenteras i huvuddelen så ger 

hon en innehållsöversikt.  Sammanfattningsvis kan det urskiljas ett mönster som eleverna har 

gemensamt vilket är att samtliga elever anger vad anförandet ska handla om. Det som också 

kan urskiljas är avsaknad av användning av resterande retoriska funktioner.  

 

5.1.2 Avslutning 
 

Markerar avslutningen Sammanfattar Förstärker, bekräftar, 
avrundar 

Alice – A 
Könsroller 

 
X X 

Nicole – C-B 
Skönhetsideal och 
kroppshets 

   

Armin – C 
Ungdomars spelande 
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Elsa – D 
Övervakning i samhället X X 

 
X 
 

Melvin – E 
Det positiva med digitala 
medier 

   

 

 

Som schemat visar, ekar det tomt i majoriteten av kategorierna. Eleverna i kurs 1 har problem 

med att markera sina avslutningar. Det är svårt att höra när avslutningen börjar i nästan samtliga 

fem tal. Den enda eleven som med ordval markerar avslutningen är Elsa, vilket sker på följande 

sätt:  

 
’’Och sen har vi sammanfattningen. Och de är det så att, ah, som 

undersökningen då, generellt sett i Sverige oroar man sig inte för 

övervakning. Man vet ju att eh det är ju till för att eh bekämpa 

brottsligheten och man vill ju inte gärna stå i vägen för den va. 

Och sen kan vi slutligen säga som så här va att när det kommer till 

folks åsikter kommer alla aldrig komma fullt överens.’’ 

 
Som citatet ovan visar, markerar Elsa avslutningen med ordet ’’sammanfattningen’’. 

Sammanfattningen är tämligen vag, men genom att Elsa poängterar att det kommer en 

sammanfattning, uppfattar man som åhörare ändå att det som följer är en sammanfattning. En 

sammanfattning kan enligt Strömquist (2014:39) användas med syftet att förstärka budskapet. 

Det är precis det Elsa gör, hon tar åter igen upp huvudpoängen i talet. Det finns en till elev i 

denna grupp som sammanfattar talet och det är Alice. Hon både sammanfattar, förstärker och 

avrundar talet: 

 
’’Så jag tycker att man ska låta barn och vuxna för den delen vara 

sig själva och låta dem upptäcka sitt eget kön själva utan att få 

kritik för det. För en könsroll säger inte hur du ska vara utan mer 

hur du inte ska vara. Att en kille inte ska ha rosa för att det är 

en tjejfärg. Och så ska det inte behöva vara, för alla har rätt att 

vara sig själva och alla är också skyldiga att acceptera andra 

människor för vilka de är.’’ 

 

Alice tar i avslutningen återigen upp sin tes och förklarar varför hon tycker som hon gör. Detta 

skapar en förståelse för Alices tes och enligt Strömquist (2014:39) är förstärkning av budskapet 
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precis det en talare bör använda sig av i avslutningen. Alice avrundar talet genom att 

sammanfatta och bidra till en tankeverksamhet.  

 

5.1.3 Röstanvändning 

 Emfas Konstpaus 
Alice – A 
Könsroller 

  

Nicole – C-B 
Skönhetsideal och 
kroppshets 

 
 

Armin – C 
Ungdomars spelande   

Elsa – D 
Övervakning i samhället  

  

Melvin - E 
Det positiva med digitala 
medier 

  

 

Användningen av rösten som ett verktyg är låg, nästan obefintlig i materialet från kursen 

svenska 1. Ingen av eleverna kan sägas använda emfaser eller konstpauser i sina inledningar 

eller avslutningar. Somliga elever varierar röstläget men jag uppfattar inte att någon elev 

använder en medveten betoning eller konstpaus.  

 

5.2 Anföranden från svenska 3 

I följande kapitel analyseras muntliga nationella prov från kursen svenska 3. Avsnittets 

disposition följer föregående avsnitt där elever från kursen svenska 1 analyserades.   

 

5.2.1 Inledning – innehåll och funktioner  
 

Väcka intresse Skapa förtroende 
Ange vad 

anförandet handlar 
om 

Ge en 
innehållsöversikt 

Rasmus – A 
Sociala medier i en 
demokrati 

X X 
  

Anna - B 
Programmering i 
läroplanen 

X X 
  

Aston – B 
Åldersgräns på 
sociala medier 

X X X 
 

Mila - C 
Sociala medier har 
gjort oss asociala 

X X 
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Diego – E 
Anonymitet på 
internet 

 
X X X 

 

Det kan nu urskiljas ett tydligt mönster av ovanstående analysschema. Alla elever förutom 

Diego, fyller i de den första kategorin – att väcka intresse. Diego fyller däremot i de resterande 

kategorierna. Diego avslutar sin inledning med att presentera vad hans ämne är och samtidigt 

passar han på att ge en antydan till en innehållsöversikt: 

 
’’Jag ska i det här talet prata om de faror som kan uppkomma med 

anonymitet på internet och hur det påverkar det demokratiska 

samhället, men först ska jag prata om den utveckling som har kommit 

med internet.’’ 

 

Innan denna mening, väcker han inte intresse. Han berättar i stället fakta om demokratin: 

 
’’En demokrati bygger på ett antal grundläggande principer. Dessa 

principer ska skydda den individuella människan men även det 

demokratiska samhället. I Sverige har vi till exempel fyra grundlagar 
som ska stå som en grund för öppet och fritt samhälle.’’ 

 

Däremot inger Diego förtroende, genom att återge fakta. Genom att återge fakta implementerar 

talaren logos tidigt i talet, logosargument kan bidra till uppfattningen att talaren är påläst. Diego 

använder således inte inledningen fullt ut på det sätt Strömquist (2014) menar att man ska, men 

han är nära. Någon som gör det annorlunda, är Anna. Anna behöver inte använda många 

meningar för att både väcka intresse och inge förtroende. Hon talar direkt till publiken, till dig. 

Att tala direkt till publiken är ett sätt att få publiken intresserade av det man har att säga 

(Kirkpatrick 1990:80). Det inger även förtroende. Anna presenterar ett scenario där ens vardag 

drastiskt skulle förändras: 

 
’’Tänk dig ett scenario där du vaknar upp en dag och inte längre 

kan´´ läsa morgontidningen vid frukostbordet. (.) Reklamskyltarna på 

stan, tv-tablån eller tidtabellen. (.) Du vaknar alltså upp till en 

värld där du inte längre kan kommunicera. Vem skulle du då bli? 

 

Strömquist (2014:37) menar att ett sätt att väcka intresse hos åhörarna är att berätta en historia. 

Det Anna gör, liknar nästan att berätta en historia. Hon låter publiken tänka sig in i en fiktiv 
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situation vilket gör att åhörarna fångas in i ämnet på en gång. En elev som gör precis det 

Strömquist (2014:37) lyfter är Rasmus: 

 
’’Någon har tänt eld på sig själv framför guvernörens kontor. (.) En 

kille ligger sönderbränd på gatan, det är poliser överallt.’’ 

 

Rasmus berättar en sann historia med syftet att få publiken intresserad. Aston är den elev som 

i inledningen genom tesen berättar vad talet ska handla om.: 

 
’’[…]  På samma sätt som man måste identifiera sig för att skapa ett 

bankkonto och göra köp på internet, tycker jag det är lämpligt att 

man ska behöva identifiera sig för att skapa en profil på sociala 

medier. Och därmed kan man hålla barn under 15 år borta från de 

risker som sociala medier för med sig som kan orsaka psykisk ohälsa 

i väldigt ung ålder. Så sätt åldersgräns på sociala medier!’’ 

 

Aston behöver inte använda frasen ’’jag ska tala om’’ för att berätta vad talet ska handla om. 

Han gör det genom att uttrycka sin personliga åsikt. Aston inleder därmed talet som Strömquist 

(2014:37) anser är rätt. Det är således endast Diego och Aston som berättar vad talet ska handla 

om, men på olika sätt.  

 

5.2.2 Avslutning 
 

Markerar avslutningen Sammanfattar Förstärker, bekräftar, 
avrundar 

Rasmus - A 
Sociala medier i en 
demokrati 

X X X 

Anna – B 
Programmering i läroplanen X X X 

Aston – B 
Åldersgräns på sociala 
medier 

 
X X 

Mila – C 
Sociala medier har gjort oss 
asociala 

 
X X 

Diego – E 
Anonymitet på internet X 

 
X 

 

Nästan samtliga elever i sv3 har kraftfulla avslutningar. Tre av fem elever markerar 

avslutningen, men samtliga återupptar och förstärker tesen i avslutningen. Rasmus, Anna och 
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Diego använder alla avslutningsmarkörer för att markera avslutningen. De som används är 

’’avslutningsvis’’ och ’’slutligen’’ och ’’sammanfattningsvis’’. Alla tre använder alltså olika 

markörer. Rasmus är även den elev som troligtvis är mest retoriskt medveten i sin avslutning: 

 
’’Sammanfattningsvis så är sociala medier kanske den uppfinningen 

som har förstärkt vår individualitet mest. Genom att mana till 

debatt, förstärka den svaga rösten och organisera människor utgör 

sociala medier en stabil grund för vår moderna demokrati att vila 

på. Det har varit en medieteknisk evolution. (.) Och den dag varje 

nordkorean, varje vitryss och varje venezolan har tillgång till 

Facebook. Det tror jag är den dag diktatorer endast finns i 

historieböcker. (.) Tack!’’   

 

Som man kan se, använder Rasmus avslutningen som ett tillfälle att sammanfatta 

huvudpoängerna i sitt tal. Han förstärker även sin tes och berör publiken.  Att beröra publikens 

känslor i avslutningen är enligt Kirkpatrick (1990:199) ett passande sätt att avsluta på. Han 

menar att talaren bör nämna något som kan beröra publiken, vilket Rasmus koppling till 

diktatorer kan sägas göra. Anna gör även hon många bra poänger i sin avslutning: 

 
’’Slutligen är det väldigt viktigt att påpeka att inte alla måste 

bli programmerare. (.) Det är inte det jag menar. […] Ska verkligen 
en minoritet få styra vår framtid? Slutligen är skolan ett 

privilegium. (.) En plats vi måste värna om. (.) En plats där alla 

elever ska ges samma förutsättningar. (.) En plats där ett införande 

av programmering i läroplanen blir vår nyckel till framgång. För som 

den kloka Nalle Puh en gång sa, så är A bara tre pinnar för den 

outbildade.’’ 

 

Anna använder avslutningsmarkören ’’slutligen’’ två gånger. Detta är enligt Kirkpatrick 

(1900:198) inte lämpligt i tal då det kan förvirra publiken. Däremot förstärker Anna sin tes när 

hon ställer den retoriska frågan: ’’Ska verkligen en minoritet få styra vår framtid?’’. Hon stärker 

även sin tes genom att avsluta med ett citat, vilket Strömquist (2014:39) skriver är passande för 

syftet att förstärka. Hon sammanfattar också innehållet genom anaforen hon använder ’’en 

plats’’. Både Rasmus och Anna förstärker således sina teser i avslutningen, men på två olika 

sätt. Rasmus genom att beröra och Anna genom att ställa en retorisk fråga och använda ett citat.  
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5.2.3 Röstanvändning 
 

Emfas Konstpaus 

Rasmus - A 
Sociala medier i en 
demokrati  

X X 

Anna – B  
Programmering i 
läroplanen 
 

X 

 

Aston - B 
Åldersgräns på sociala 
medier 

X X 

Mila - C 
Sociala medier har gjort 
oss asociala  

 X 

Diego – E 
Anonymitet på internet  

  

 

 
Anna är en elev som genomgående använder sig av rösten som ett verktyg för att påverka. Vid 

ett flertal tillfällen använder hon rösten för att markera genom emfas. Exempelvis avslutar hon 

inledningen på följande vis:  

 

’’Du vaknar alltså upp till en värld där du inte längre kan 

kommunicera. (.) Vem skulle du då bli?’’  

 

Röstanvändning är en kategori som i denna studie innefattar emfas genom betoning och 

medvetna konstpauser. Vad som är intressant är att alla elever från kursen svenska 3, förutom 

Diego och Mila, använder emfaser som förstärkningsverktyg. Den elev som använder 

konstpauser på ett skickligt sätt är Rasmus. Rasmus använder konstpauser genomgående i både 

inledning och avslutning. Genom att han använder konstpauser behöver han inte höja rösten 

eller dylikt för att förstärka. Konstpauser är som Peter Halvardsson (2019:138) beskriver 

användningsbara innan ett viktigt ord eller en viktig fras, vilket är precis det Rasmus gör. Detta 

kan man se exempel på i följande citat från hans avslutning: 

 
’’Det har varit en mediateknisk evolution. (.) Och den dag varje 

nordkorean, varje vitryss och varje venezolan har tillgång till 

Facebook. Det tror jag är den dag diktatorer endast finns i 

historieböcker. (.) Tack!’’ 
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Som man kan se ovan använder sig Rasmus av en konstpaus innan och efter en mening som är 

värdefull för hans avslutning. Med den meningen påverkar han sina åhörare och därför lämpar 

det sig att markera genom en konstpaus, att vad som komma skall är viktigt. Vidare är det av 

intresse att inte bara Rasmus och Anna använder sig av emfaser, utan Aston och Mila använder 

också rösten som en funktion för att påverka. Aston använder sig av rösten vid flertal tillfällen 

i sitt tal. Han använder sig av både emfas och konstpauser på lämpliga platser i talet. Exempelvis 

avslutar han inledningen med följande mening:  

 
’’[…] och därmed kan man hålla barn under 15 år borta från de risker 
som sociala medier för med sig som kan orsaka psykisk ohälsa i 

väldigt ung ålder. Så sätt åldersgräns på sociala medier!’’ 
 

Att använda sig av emfas när man presenterar sin tes, som Aston gör, är ett lämpligt 

förstärkningsmedel när man presenterar huvudtankar eller starka argument. Emfaser kan med 

fördel placeras på ställen som ska vara mer framträdande (Hellspong 1992:270). Som ovan 

nämnts använder sig även talaren av konstpaus vilket också används på helt rätt sätt:  

 
’’Hon är bara ett av många barn som begår självmord på grund av de 

negativa konsekvenserna som sociala medier kan ge för en. (.) Att se 

barn mellan 9-15 år på sociala medier och internet blir allt mer 

vanligt och internetanvändandet och användandet av sociala medier 

går långt ner i åldrarna idag vilket oroar allt fler människor.’’ 

 
Konstpausen är placerad efter en mening som ska väcka känslor. Syftet med att placera pausen 

där skulle kunna vara en vilja att få publiken att känna in. Konstpauser kan som tidigare nämnts 

placeras med fördel innan eller efter ett ord eller en mening som är extra betydelsefull.  

   Mila använder inte sig av tydliga emfaser i talet. Hon håller ett relativt monotont röstläge 

under hela talet. Däremot använder hon sig av konstpauser vid två tillfällen. Milas placering av 

konstpauser har med största sannolikhet samma baktanke som Aston, att lyfta något viktigt i 

talet. I sin inledning använder hon sig av stilfiguren anafor och emellan två av dessa placerar 

hon en paus för att markera: 

 
’’Vi lever i en tid där det anses onormalt, kanske till och med lite 

obehaglig när folk kommer hem till oss helt oannonserat. (.) Vi lever 

i en tid då man till och med ibland sms:ar för att be om lov att få 

ringa.’’ 
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Vad man nu kan se är att nästan alla elever i svenska 3 använder sig av rösten som ett verktyg. 

Somliga använder endast emfas eller konstpauser och somliga elever använder båda. Diego är 

den enda elev som vaken använder emfaser eller konstpauser. Diego är den elev i gruppen som 

har fått lägst betyg, nämligen betyget E. Detta skulle kunna tänkas vara en förklaring till varför 

Diego inte når upp till de högre betygen. 

 

5.3 Jämförelse och analys utifrån genre 

I följande avsnitt jämförs resultaten som framkommit av analysen. Resultaten diskuteras även 

kort utifrån genreaspekten. 

 

5.3.1 Inledning 

Samtliga elever som håller tal i kursen svenska 1 anger vad anförandet ska handla om. Detta är 

ett förväntat resultat då instruktionerna för det nationella provet i kursen svenska 1 är att talet 

ska vara informerande (Skolverket 2021b). Elevernas huvudmål är således att informera 

publiken om ett specifikt ämne. Sett till instruktionerna uppfyller eleverna precis det som 

efterfrågas. Jämför man detta med eleverna i svenska 3 kan en utveckling urskiljas. Eleverna 

som läser svenska 3 motsvarar generellt fler av kategorierna än vad eleverna i svenska 1 gör. 

En intressant aspekt är att eleverna i svenska 3 inte är noggranna med att tydligt berätta vad 

anförandet ska handla om, vilket samtliga elever i svenska 1 gör. Detta kan bero på att eleverna 

i svenska 3 instrueras i att hålla argumenterande tal. I ett argumenterande tal ligger fokus ofta 

på att få publiken att känna något för att sedan kunna övertygas (Eksvärd 2014:130). Oavsett är 

det enligt Strömquist (2014:38) önskvärt i alla typer av tal att ange om vad anförandet ska 

handla om. Det är två av fem elever i svenska 3 som talar om vad talet kommer att handla om, 

Diego och Aston. Dessa två elever gör det däremot inte på liknande sätt. Diego presenterar 

ämnet likt hur eleverna i svenska 1 gör. Aston däremot uttrycker sin tes tydligt vilket gör att 

man som åhörare uppfattar vad talet ska handla om. Vad som blir tydligt är att eleverna i 

svenska 1 lägger fokus på att informera om vad talet ska handla om, medan eleverna i svenska 

3 försöker beröra publiken så mycket som möjligt.  

   

5.3.2 Avslutning 

Avslutningarna presenterade av eleverna i svenska 1 och svenska 3 ser olika ut. Eleverna som 

läser svenska 1 använder inte avslutningen på det sätt Strömquist (2014:38) rekommenderar. 



 31 

Endast en av fem markerar avslutningen med en avslutningsmarkör, vilket inte är ett bra utfall 

utifrån Strömquists (2014:38) tankar. Strömquist menar att avslutningens början tydligt ska 

signaleras av talaren. Detta kan eleverna i svenska 1 inte sägas uppfylla utan avslutningarna 

kommer relativt abrupt.  

Eleverna från gruppen svenska 3 använder däremot avslutningen för det ändamål Strömquist 

(2014:38) menar att den ska fylla. Samtliga elever avrundar och förstärker sin tes i avslutningen, 

vilket är en tydlig skillnad jämfört med gruppen från svenska 1. Detta kan också falla sig mer 

naturligt då det muntliga nationella provet i svenska 3 går ut på att hålla ett argumenterande tal 

(Skolverket 2021c). Detta skiljer sig mot svenska 1 som i stället ska hålla ett informerande 

(Skolverket 2021b). Ett informerande tal har huvudsyftet att informera medan ett 

argumenterande tal har syftet att påverka. Det finns dock en svag gräns mellan informerande 

och argumenterande tal då det är ovanligt att en presentation som ska vara informerande inte 

påverkar publiken (Skolverket 2021d). Detta betyder således att informerande och 

argumenterande tal kan vara lika varandra i innehåll och form. Detta är något som syns i talen 

jag har analyserat. Ett flertal av talen från gruppen svenska 1 skulle kunna karaktäriseras som 

argumenterande. Därför kan jag nu dra slutsatsen att eleverna i svenska 3 är mer retoriskt 

utvecklade och att det inte endast handlar om ett genreskifte.    

 

5.3.3 Röstanvändning 

Gällande röstanvändning skiljer det sig avsevärt mellan elevgrupperna från svenska 1 och 3. 

Eleverna som läser svenska 1 använder inte rösten som ett verktyg utöver innehållet i sina tal. 

Några som däremot använder rösten väl är elevgruppen från svenska 3. Eleverna som läser 

svenska 3 använder både emfaser och konstpauser på förstärkande sätt. De använder båda 

verktygen för det ändamål litteraturen lyfter, vilket tyder på en medveten användning. En 

medveten användning skulle i detta fall kunna likställas med en språkligt utvecklad förmåga.   
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6 Diskussion 
Uppsatsen har ämnat besvara frågeställningen Vilken utveckling av elevers retoriska och 

språkliga kompetens framgår vid en analys av muntliga anföranden från kursen svenska 1 och 

svenska 3? Genom att studera tio muntliga nationella prov, transkribera och analysera samtliga 

har undersökningen lett fram till ett resultat. Resultaten kan sägas spegla att den utveckling som 

genom läroplanen förväntas av eleverna i gymnasieskolan också verkar ske. Eleverna som läser 

svenska 3 har hunnit längre i sin språkliga och retoriska utveckling än eleverna i svenska 1. 

  Eleverna som läser kursen svenska 1 ligger i fas sett till bedömningsmatriserna för de 

nationella proven i denna kurs och det centrala innehållet i läroplanen. De gör det som krävs av 

dem. Däremot skiljer sig eleverna i svenska 1 märkbart från eleverna i svenska 3. Detta är en 

förväntad situation och utveckling. Det betyder att eleverna blir retoriskt starkare ju mer övning 

de får och kanske även med åldern. Detta korrelerar dessutom med bedömningsmatrisens aspekt 

språk och stil från de nationella proven där en språklig progression mellan kurserna svenska 1 

och svenska 3 tydligt kan urskiljas. Följande utdrag är från betyget A i båda kurserna: 

 
Svenska 1, språk och stil: Eleven använder väl fungerande formuleringar. Stilen är anpassad till 

situationen, dvs. tillräckligt formell för ett anförande men också sådan att den passar publiken 
(Skolverket 2021b).  

Svenska 3, språk och stil: Språket är effektfullt, t.ex. genom väl valda stilfigurer (Skolverket 2021c). 

 

Som utdraget visar, är kravet i kursen svenska 1 att eleverna använder väl fungerande 

formuleringar. Detta är en skillnad mot kravet i kursen svenska 3 där eleverna förväntas 

använda språket på ett effektfullt sätt. Att använda ett effektfullt språk kan ske på olika sätt. 

Bland annat är emfas och konstpaus två lämpliga retoriska verktyg att använda sig av om man 

som talare vill skapa en retorisk effekt. Dessa två verktyg uttrycks däremot inte explicit i varken 

de centrala innehållen för svenskämnet eller i kraven för de nationella proven. Resultatet kan 

därför anses konkretisera bedömningsmatrisens krav genom att visa på vilket sätt språket i ett 

anförande kan vara effektfullt, utöver de stilfigurer som nämns i matrisen. 

I läroplanerna i svenskämnet på gymnasiet uttrycks det således inte explicit att eleverna ska 

behärska emfaser och konstpauser. I kunskapskraven för godkänt betyg i svenska 3 står det 

däremot att elever ska anpassa språket till syftet och att eleven med viss säkerhet ska använda 

sig av retoriska verkningsmedel (Skolverket 2021a). Retoriska verkningsmedel är ett 

paraplybegrepp som innefattar en mängd olika verktyg. Dessa verkningsmedel kan vara 

anaforer, metaforer eller liknelser. Det kan även vara användning av ethos, pathos och logos. 
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Men, det kan även tänkas vara de mer röstanknutna verktygen som just konstpaus och emfas 

genom betoning. Eftersom eleverna i denna undersökning visar sig bli retoriskt starkare med 

åren, kan jag dra en slutsats här. Även om ämnesplanen i svenska alltså inte explicit lyfter emfas 

eller konstpaus, är detta ändå verktyg som eleverna lär sig behärska med tiden. Olsson Jers 

(2010) studie visade att eleverna själva ansåg att de utvecklades genom övning. Resultatet av 

denna studie styrker elevernas uttalanden. Anward (1983) lyfter att individer utvecklas språkligt 

genom att vidga och öka sin repertoar, vilket precis är det elever i svenskämnet gör genom sin 

gymnasietid. Att elever i svenskämnet går från att muntligt informera publiken om ett ämne, till 

att argumentera för ett ämne, ökar således deras genrekompetens utifrån Anwards teori. Det är 

därför viktigt och nyttigt att fortsätta värdera muntlig kommunikation och implementera det i 

undervisningen.  

    Anward (1983) menar att individer ökar sin repertoar genom att utsätta sig för flera språkliga 

verksamheter. Utvecklingsaspekten relaterat till bedömningsmatrisen och innehåll för de 

nationella proven i svenskämnet kan man se i ett genreskifte. I det muntliga nationella provet 

för kursen svenska 1 ska eleverna hålla ett informerande anförande (Skolverket 2021b). I det 

muntliga nationella provet för kursen svenska 3 ska eleverna i stället hålla ett argumenterande 

anförande (Skolverket 2021c). Sett till de centrala innehållen i alla tre svenskkurser sker en 

utveckling från svenska 1 till svenska 3. I svenska 1 ska det muntliga anförandet ha fokus på 

mottagaranpassning och grunderna i den retoriska arbetsprocessen ska tillämpas. I svenska 2 

ska anförandena i stället inneha en argumenterande och utredande karaktär. Slutligen i svenska 

3 så ligger fokus på att en fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen ska användas, 

både i planering och utförande (Skolverket 2021a). Man kan sålunda se att de nationella proven 

följer de centrala innehållens linje och mål.  

   Det är inte enbart i svenskämnet som momentet muntlig redovisning används. Samtliga 

skolämnen genomför muntliga moment, stora som små. Till exempel består det nationella 

provet i matematik på gymnasienivå av ett muntligt delprov där eleverna muntligt förväntas 

förklara en uträkning. Även det nationella provet i engelska har ett muntligt delprov. Eftersom 

resterande ämnen också testar muntliga färdigheter, får eleverna många chanser att öva på sin 

muntliga kompetens. Utifrån Anwards (1983) tankar om språkutveckling så bör eleverna 

således utveckla sina språkliga färdigheter, sina språkliga repertoarer, utav att tränas i att tala 

utifrån olika genrer. Det är sålunda inte endast i svenskämnet som elever får träna sin muntliga 

kommunikation, men det är där den examineras med fokus på språk och retorik. Detta stämmer 

väl in på denna studie av gymnasieelevers retoriska utveckling, där den språkliga och retoriska 

kompetensen tydligt utvecklas mellan år 1 och 3 på gymnasiet. Eftersom undersökningen 
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resulterade i ett resultat som visar att utveckling av språklig och retorisk kompetens sker under 

gymnasietiden, betyder det att den retoriska undervisning som bedrivs i skolan är god. 

 Det ska poängteras att denna kvalitativa undersökning endast studerar tio anföranden från 

elever av tusentals som existerar i Sverige. Detta kan därför inte sägas vara en universell 

sanning, men det kan ändå urskiljas ett tydligt resultat. Resultatets tillförlitlighet stärks genom 

att de filmade anförandena representerar tal med ungefär samma betyg. Skillnaderna är tydliga 

beträffande såväl innehållsliga funktioner i innehåll och avslutning som röstanvändningens 

betoning och konstpaus. Därför bidrar denna undersökning med en insikt i hur elevers 

progression under gymnasieåren ser ut. Genom att elevernas citat och mina tolkningar av citaten 

genomgående har presenterats i analyskapitlet, är min förhoppning att denna studie genomsyras 

av hög reliabilitet.  

    Något jag fastnade i under genomgången av litteratur, är mängden elever som anser att de 

inte tränas nog i muntliga moment. Eleverna i Olsson Jers (2010:131) studie lyfter att de 

upplever en obalans mellan skriftliga och muntliga moment i sin utbildning. Eleverna säger 

även själva att lösningen på obalansen skulle vara att tränas mer i muntliga moment. Det sker 

således för lite muntlig träning i skolan. Att det råder ett stort glapp i forskningsfältet gällande 

den muntliga kommunikationen i skolan, är ett kvitto på att det får för lite plats. En obalans i 

grund- och gymnasieskolan kan bidra till en obalans i senare akademiska sammanhang. Detta 

är glappet i forskningsfältet således ett bevis på. Däremot är Olsson Jers studie från år 2010, 

alltså innan införandet av Gy 2011. Den läroplan som citeras i denna undersökning är Gy 2011. 

Detta betyder att resultatet i min studie, kan tyda på att eleverna idag får mer träning i muntlig 

förmåga än tidigare. Resultatet skulle således kunna vara en produkt av den nya läroplanen.   

   Att eleverna i skolan lär sig kommunikativa färdigheter är oerhört viktigt inför framtiden. 

Utbildning i muntlig kommunikation syftar till att eleverna ska utbildas i fundamentala 

färdigheter i både tal och skrift. Dessa färdigheter ska sedan utvecklas utanför skolans värld. 

De kunskaper elever lär sig behärska, ska sedan kunna användas för att kunna verka som en 

vuxen demokratisk medborgare (Olsson Jers 2010:130). Den svenska skolan har uppdraget att 

fostra demokratiska medborgare, och där spelar den muntliga kommunikationen en stor roll.  

Vilka didaktiska implikationer leder undersökningen till?  Studiens resultat visar att eleverna 

genomgår en retorisk utveckling, vilket tyder på en bra utbildning. Den tidigare forskningen 

från bland annat från Olsson Jers (2010), visar dock att elever inte tycker sig få tillräckligt 

mycket övning i muntliga moment. Det lärare kan göra är att vara explicita med vad eleverna 

ska lära sig och varför. I läroplanerna lyfts den skrivna textens disposition mer än vad den talade 

gör. Eleverna medverkande i Olsson Jers (2010) studie delade uppfattningen att skriftliga 
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moment får större plats i deras utbildning än de muntliga momenten. Kunskap om det muntliga 

anförandes disposition är viktigt för att väcka intresse, påverka och nå ut till publiken 

(Strömquist 2014:37-39). I denna studie kan ändock en tydlig skillnad i retorisk kunskap 

urskiljas, mellan elever som läser kursen svenska 1 mot elever som läser svenska 3. Detta tyder 

på att eleverna får en utbildning i retorik som ger resultat och utveckling. Detta kan bland annat 

bero på en engagerad lärare med god retorisk kunskap (Olsson Jers 2010).  Att eleverna får rätt 

utbildning i muntlig kommunikation, ingår i lärarens uppdrag. Det är därför av vikt att som 

lärare, framför allt i svenska, fördela tiden och resurser mellan det skrivna ordet och det talade 

på ett gagnade sätt. Den muntliga kompetensen får inte undermineras av skriften. Att träna 

muntlig kommunikation i klassrummet handlar om djupa demokratiska rättigheter. Olsson Jers 

(2013) uttrycker vikten av att arbeta med muntlig kommunikation tydligt: ’’Den elev som talar 

inför andra övar på att föra fram en åsikt. Det handlar om att ge alla lika möjlighet att göra sin 

röst hörd, och om att lära sig att lyssna på andra’’.  

   Det har visat sig finnas ett glapp i forskningsfältet gällande muntlig framställning i skolan. 

Det finns därför både plats och behov av fler empiriska studier där ett större 

undersökningsmaterial gärna får analyseras. Ett mer omfattande undersökningsmaterial bidrar 

också till högre reliabilitet. Det är av intresse att jämföra elever med samma betyg i svenska 1 

och svenska 3, för att se en mer tydlig utveckling. Om möjlighet finns skulle det vara ypperligt 

att studera samma elevers tal i svenska 1 som i svenska 3. Om den möjligheten fanns skulle 

man kunna se en tydligare utvecklingskurva. Det finns dock svårigheter med att åstadkomma 

ett sådant stort undersökningsmaterial. Genom att undersöka samma elevers utveckling kan det 

urskiljas en mer tydlig och rättvis bild av den progression som skett, vilket sedan kan diskuteras.  

Något som observerades under analysen, var en återkommande användning av 

diskurspartiklar hos elever som läste kursen svenska 1. Samtliga elever i gruppen svenska 1 

använde diskurspartikeln ’’eh’’. Somliga endast vid något enstaka tillfälle medan andra 

genomgående använde sig av diskurspartikeln. Utifrån min tolkning användes 

diskurspartiklarna oftast som ett tvekljud eller med syftet att ge talaren en tankepaus. Detta var 

ett resultat jag i början av uppsatsarbetet ämnade diskutera. Det visade sig dock vara ett allt för 

omfattande område. Därför är en analys av användning av diskurspartiklar hos gymnasieelever 

ytterligare ett förslag till vidare forskning. Diskurspartiklar kan fylla en mängd funktioner vilket 

också gör dem till svåra, men intressanta studieobjekt.  

Jag kan inte förtydliga nog hur viktigt det är att fortsätta forska och studera den muntliga 

kommunikationen i skolan. Inte bara för intressets skull, utan för elevernas skull. Vill vi lärare 

lyckas med vårt uppdrag att fostra demokratiska medborgare, måste vi utbilda eleverna i hur de 



 36 

ska föra sig som sådana. Det talade ordet måste få liknande status som det skrivna har, om vi 

vill främja elevernas utveckling till att bli goda demokratiska samhällsmedborgare. 
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Bilagor 
Bedömningsmatris för kursen svenska 1. Delprov A. 
 

E C A 

Innehåll Eleven presenterar en aspekt 

av temat. 

 

Eleven uttrycker någon egen 

tanke om sitt ämne, t.ex. en 

värdering, en egen åsikt eller 

en egen erfarenhet. 

Innehållet är tydligt 

anpassat till temat 

 

Innehållet är väl 

utvecklat. 

Innehållet ger nya, 

relevanta perspektiv på 

det valda ämnet, t.ex. i 

förhållande till temat 

eller den eventuella källa 

eleven använt.  

Disposition och 

sammanhang 

Anförandet är samman 

hängande och begripligt. 

 

Anförandet är någorlunda 

anpassa till det givna 

tidsomfånget om 4 minuter 

(dvs. Ca 3 min. eller mer). 

Anförandet har en tydlig 

struktur med utbyggd 

samt passande inledning 

och avslutning. 

 

Anförandet är anpassat 

till det givna 

tidsomfånget om 4 

minuter (dvs. ca 3-6 

min.). 

Anförandet är 

väldisponerat genom väl 

fungerande inledning 

och avslutning samt 

balans mellan olika 

innehållsdelar. 

 

Anförandet är anpassat 

till det givna 

tidsomfånget om 4 

minuter (dvs. ca 3-6 

min.). 

 

Språk och stil Språket är begripligt, dvs. 

sådant att åhörarna kan 

förstå anförandets innehåll 

utan alltför stor ansträng 

ning. 

Språket är ledigt, dvs. tal 

språkligt snarare än 

skrift språkligt. 

 

Stilen är anpassad till 

situationen, dvs. 

Tillräckligt formell för 

ett anförande men också 

sådan att den passar 

publiken.  
 

Eleven använder väl 

fungerande 

formuleringar. 

 

Stilen är anpassad till 

situationen, dvs. 

Tillräckligt formell för 

ett anförande men också 

sådan att den passar 

publiken.  
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Framförande Framförandet sker med viss 

säkerhet och eleven 

etablerar viss kontakt med 

åhörarna, t.ex. med hjälp av 

blicken och övrigt 

kroppsspråk. 

 

Det presentationstekniska 

hjälpmedlet hanteras med 

viss säkerhet. 
 

Framförandet sker med 

viss säkerhet och eleven 

etablerar viss kontakt 

med åhörarna, t.ex. med 

hjälp av blicken och 

övrigt kroppsspråk. 

 

Det 

presentationstekniska 

hjälpmedlet stödjer och 

tydliggör anförandet. 
 

Framförandet är säkert 

och eleven har god 

kontakt med åhörarna. 

 

Det 

presentationstekniska 

hjälpmedlet är väl 

integrerat i anförandet. 
 

Helhetsbedömnin

g 

Anförandet är till viss del 

anpassat till 

kommunikationssituationen

s syfte och mottagare, dvs. 

innehåll, form och 

framförande är sådana att 

anförandet utgör ett 

acceptabelt bidrag till 

gruppens temabearbetning. 

Anförandet är anpassat 

till 

kommunikationssituatio

-nens syfte och 

mottagare, dvs. innehåll, 

form och framförande är 

sådana att anförandet 

utgör ett gott bidrag till 

gruppens 

temabearbetning. 

Anförandet är väl 

anpassat till 

kommunikationssituatio

-nens syfte och 

mottagare, dvs. innehåll, 

form och framförande är 

sådana att anförandet 

utgör ett utmärkt bidrag 

till gruppens 

temabearbetning. 
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Bedömningsmatris för kursen svenska 3. Delprov B. 
 

E C A 

Innehåll Eleven formulerar en tes 

inom temat och ger 

välgrundade argument till 

stöd för den. 

Argumentationen är 

fokuserad, välgrundad och 

varierad.  
 

Argumentationen är 

slagkraftig, t.ex. 

genom att tesen görs 

angelägen med en 

bakgrund eller att 

motargument 

behandlas på ett 

effektivt sätt. 
 

Disposition och 

sammanhang 

Anförandet har inledning, 

tes, argument och 

avslutning. 

 

Anförandet är anpassat till 

det givna tidsomfånget, dvs. 

Ca 3-7 min. 
 

Dispositionen är välgjord. 

 

Anförandet är anpassat till 

det givna tidsomfånget, dvs. 

Ca 3-7 min.  
 

Inledningen är 

effektfull och 

intresseväckande 

och anförandet 

avslutas på ett 

skickligt sätt.  

 

Anförande är 

anpassat till det 

givna tidsomfånget, 

dvs. ca 3.7 min.  
 

 

Språk och stil Språket är anpassat till 

kommunikationssituationen, 

dvs. relativt ledigt men ändå 

tillräckligt formellt för ett 

anförande.  
 

Språket är väl anpassat till 

kommunikationssituationen, 

dvs. klart och med funge-

rande stilfigurer.  
 

Språket är 

effektfullt, t.ex. 

genom väl valda 

stilfigurer.  
 

Framförande Framförandet sker med viss 

säkerhet. Eleven etablerar 

viss åhörarkontakt med 

hjälp av röst, blick och 

övrigt kroppsspråk. 

 

Eleven använder passan-

de  kroppsspråk, röst och 

tempo.  

 

Ev. presentationstekniskt 

hjälpmedel stöder och 

tydliggör framträdandet. 
 

Framförandet sker 

med säkerhet. 

Eleven har god 

kontakt med 

åhörarna. 
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Ev. presentationstekniskt 

hjälpmedel hanteras så att 

informationen når fram. 
 

Ev. 

presentationsteknisk

t hjälpmedel är väl 

integrerat i 

anförandet.  

Helhetsbedömnin

g 

Eleven använder med viss 

säkerhet retoriska 

verkningsmedel såsom 

ethos, logos och pathos. 

 

Anförandet är anpassat till 

kommunikationssituationen

s syfte att övertyga åhörarna 

i en fråga inom temat.  

Eleven använder med 

säkerhet retoriska 

verkningsmedel såsom 

ethos, logos och pathos. 

 

Anförandet är väl anpassat 

till 

kommunikationssituationen

s syfte att övertyga åhörarna 

i en fråga inom temat.  

Eleven använder 

med säkerhet och på 

ett effektfullt 

sätt  retoriska 

verkningsmedel 

såsom ethos, logos 

och pathos. 

 

Anförandet är 

retoriskt skickligt 

vad gäller innehåll, 

disposition, språk 

och framförande. 

 

 


