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Lokal pedagogisk planering  

Att tala inför andra 

Ämnesfördjupning/fritidshem åk 2 

 

Tid  

Beräknad tidsåtgång (min) och period för genomförande 

Pågår ständigt under läsåret 2016/2017.  

Mål från LGR11 Del 1 

Övergripande mål och riktlinjer 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få 

utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 

Kursplanens syfte 

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla dessa förmågor 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin 

språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och skilda syften. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka 

elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. 

Konkretisering av målen 

Eleven skall kunna 

Att tala inför andra är något som många elever fasar för. Man blir ofta nervös inför en stor grupp då man är orolig över hur 

kamraterna skall reagera och att bli jämförd med andra. Omgivningen uppfattas säker och kunnig, medan tilltron till den egna 

förmågan är liten. Om man misslyckas vid en redovisning är minnet av det så starkt att man vid nästa tillfälle väljer att förbli tyst, 

istället för att riskera ytterligare ett misslyckande. En anledning till den ökade nervositeten kan vara att man inte har fått öva 

tillräckligt på att framträda inför andra.  

Vi tror att om man får öva kontinuerligt och framställningen blir till en vana kommer en naturlig trygghet och ett ökat 

självförtroende att växa fram, vilket underlättar när man skall exponera sig inför klasskamraterna.  

Eftersom bristande självförtroende hos ett barn ofta har uppstått i ett gruppsammanhang, bör den också bearbetas i grupp.  

Undervisning 

Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet  

En medveten muntlig träning tror vi leder till att eleverna stärks i sin självkänsla och blir mer aktiva vid muntlig framställan under 

lektioner (räcka upp handen för att svara på frågor, redovisa grupparbeten o likn.). Samtidigt utvecklas elevernas språk och 

ordförråd. 

Vi arbetar idag i allt större utsträckning i arbetslag vilket leder till att vi måste kunna tala inför en grupp. I skolan har den 

lärarcentrerade undervisningen förskjutits till en elevcentrerad, där samarbete, kommunikation och dialog står i fokus. Det 

arbetas mycket med samarbetsövningar som förberedelse inför det vuxna livet, men vi anser att det även är viktigt att förbereda 

barnen att kunna tala inför en grupp. Även i den dagliga sociala kontakten behövs den förmågan. 

 Kasperteater 

 Rollspel 

 Muntligt berättande, inför stegvis ökande gruppstorlek 

 Grupparbete/samarbete  
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IT 

Eleverna får med hjälp av Ipad spela in sitt framträdande för att där efter analysera och reflektera. 

 

Tillämpning 

Hur eleven ska få visa sina förmågor. 

Genom elevens aktiva deltagande i utförandet av aktiviteter och undersökningar. 

Bedömning 

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. 

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. 
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