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Sammanfattning 
 

I dagens samhälle blir människans kommunikationsförmåga allt viktigare, så även i skolan. Därför är syftet 

med denna undersökning att ta reda på hur gymnasieelevers upplevelser av muntlig framställning ser ut. 

Jag avser även undersöka vilka faktorer som påverkar elevernas upplevelser och hur undervisningen kan 

organiseras så att elevernas upplevelser blir mer positiva. För att ta reda på detta har enkäter med öppna 

frågor använts. Efter en analys av enkätsvaren framkom att eleverna går att dela in i fyra kategorier. I den 

första är elevernas upplevelser positiva, i den andra känner de en stark nervositet som de dock kan 

kontrollera, i den tredje återfinns talängsliga elever och i den fjärde kategorin har eleverna varken positiva 

eller negativa upplevelser. Vidare visar elevernas svar att flickorna upplever mer ångest och oro i samband 

med muntlig framställning än pojkar och att framför allt eleverna på estet- och 

samhällsvetenskapsprogrammet är de som har de mest positiva upplevelserna. Andra saker som eleverna 

menar påverkar upplevelserna är publiken, klassrumsklimatet, hur väl förberedda de är, hur vana de är 

och vad de talar om. Läraren bör ta hänsyn till elevernas upplevelser och de faktorer som påverkar den när 

han eller hon organiserar undervisningen kring muntlig framställning. Dessutom förespråkar tidigare 

forskning en systematisk talträning och att eleverna får grunder i retorik och i den retoriska 

arbetsprocessen.  
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1 Inledning 

Den tid och värld vi lever i, det postmoderna samhället, ställer höga krav på sina medborgare. 

Ett av de krav som blir allt viktigare är förmågan att kunna kommunicera med omvärlden. Du 

måste kunna kommunicera dina drömmar och mål och ta dig framåt med hjälp av din röst. Att 

behöva framträda muntligt i mer offentliga och formella sammanhang är inte längre ovanligt, 

utan snarare är det något som förväntas inom många yrkesgrupper.  

 

Skolan är inte en isolerad del av detta samhälle, varför de krav som ställs också avspeglas i 

dagens skola. Enligt läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011:6) ska utbildningen ”… 

främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar 

yrkes- och samhällslivet”. Ett aktivt deltagande och förmågan att vara med och utveckla anser 

jag förutsätter säkerhet i muntliga situationer. I ämnet svenska blir detta tydligare då eleverna 

i sina svenskstudier uttryckligen ska få möjlighet att utveckla en tillit till sin språkförmåga. 

Eleverna ska även utveckla de kunskaper om muntlig kommunikation som är nödvändiga i 

arbetslivet och vidare studier (Skolverket, 2011:160). Om muntlig framställning skriver Siv 

Strömquist: 

 

Om målet för arbetet med talandet och lyssnandet är att utbilda elever, talare, som med 

självförtroende i sitt talade språk är redo att ta till orda i olika sammanhang, då måste vi 

vara beredda att satsa på talet på ett medvetet och genomtänkt sätt. Det målet kan bara nås 

med insiktsfullt och noggrant planerad undervisning i muntlig framställning (Strömquist, 

1992:59). 

 

En ”insiktsfullt och noggrant planerad undervisning” förutsätter en kompetent lärare. Alla 

lärare ska enligt läroplanen (Skolverket, 2011:10) utgå från varje elevs behov och 

förutsättningar. Men har alla lärare den kunskap om elevernas behov och förutsättningar som 

behövs för att kunna bedriva en insiktsfull undervisning i muntlig framställning? Forskningen 

kring muntlig framställning är inte särskilt omfattande (Palmér, 2008:25) och sällan hör man 

talas om elevernas upplevelser av denna kommunikationsform. Min övertygelse är att en 

medvetenhet om elevernas upplevelser ökar chansen att kunna utgå från eleverna för att kunna 

ge dem den undervisning de har rätt till. Genom att utgå från elevernas perspektiv i denna 

undersökning hoppas jag att blivande och verksamma lärare kan utveckla sin undervisning 

kring muntlig framställning till att bli medveten och anpassad till eleverna. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av detta är syftet med denna uppsats att undersöka gymnasieelevers 

upplevelser av muntlig framställning, vilka faktorer som påverkar upplevelserna och vilka 

konsekvenser faktorerna ger för undervisningen. Det innebär att undersökningen kommer att 

visa hur man som lärare, genom att ta hänsyn till elevernas upplevelser och de faktorer som 

påverkar dessa, kan planera sin undervisning. 

 

För att uppfylla syftet avser jag med undersökningen att besvara följande frågeställningar:  

• Hur ser gymnasieelevers upplevelser av muntlig framställning ut? 

• Vilka faktorer påverkar upplevelserna av muntlig framställning? 

• Hur kan undervisningen kring muntlig framställning organiseras med hänsyn till 

elevernas upplevelser och de faktorer som påverkar upplevelserna? 

1.2 Uppsatsens uppläggning 

Efter den inledande delen av uppsatsen följer ett kapitel om de teoretiska utgångspunkter som 

uppsatsen bygger på. Centrala begrepp, till exempel muntlig framställning, som utgör viktiga 

utgångspunkter för uppsatsens syfte utreds. Här presenteras tidigare forskning kring elevers 

upplevelser av muntlig framställning och vad som kan påverka dem. I metodkapitlet redogör 

jag för hur undersökningen har genomförts, vilka metoder som använts och vilka val jag har 

behövt ta ställning till. Därefter följer de resultat som framkommit genom bearbetning och 

analys av de insamlade enkäterna. Resultatdelens uppläggning följer frågeställningarna för 

uppsatsen. Dessa resultat diskuteras sedan i förhållande till den litteratur och forskning som 

framförts. Slutligen klargörs vilka slutsatser som går att dra utifrån undersökningen och 

förslag på vidare forskning ges. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

Denna uppsats tar avstamp i vissa teoretiska forskningsfält, därför utreds här begrepp som är 

viktiga för undersökningen. Ett sådant är muntlig framställning som är det som 

undersökningen kretsar kring. Även forskning kring talängslan, kön, gymnasieprogram, 

klassrumsklimat och undervisning presenteras. 

2.1 Muntlig framställning 
Eftersom muntlig framställning är så centralt i uppsatsen definieras och diskuteras därför här 

begreppet utifrån några olika forskare inom området. Redan i inledningen framkom det att 

forskningen kring muntlig framställning inte är särskilt omfångsrik och Anne Palmér 

(2008:25) tror att en anledning kan vara att uttrycksformen ofta ses som en variant av ett 

lärarlett helklassamtal. Dock finns det belägg för att behandla muntlig framställning som en 

särskild klassrumsaktivitet då bland andra Palmér (2010) och Cecilia Olsson Jers (2010) 

forskat kring just muntlig framställning. 

 

Enligt Olsson Jers (2010:19) står muntlig framställning ofta för den situation där en elev eller 

en grupp förbereder och sedan redovisar ett innehåll inför klassen och läraren. I dagens skola 

är detta inte alls en ovanlig situation. Palmér (2010:79) menar nämligen att muntlig 

framställning numera förekommer i de flesta av skolans ämnen. Det är dock en vanligare 

kommunikationsform i vissa ämnen än andra. Palmér (2010:82) påpekar att den oftast 

förekommer i språkämnena, framför allt inom svenskämnet.  

 

Palmér (2010:79–80) använder förberett tal som ett samlande begrepp och inom detta har hon 

sett att det finns två huvudtyper så som det uppträder i klassrummet: muntlig redovisning och 

muntligt anförande. Det som skiljer dem åt har att göra med syftet med de olika aktiviteterna. 

Enligt Palmér (2010:80) är den största skillnaden mellan dem att den muntliga redovisningen 

är en del av bearbetandet av specifik kunskap medan det muntliga anförandet i sig är det som 

utgör målet för undervisningen. Syftet med redovisningen är att redovisa resultatet av ett 

individuellt arbete eller ett grupparbete och syftet med anförandet är att eleverna ska bli goda 

talare (Palmér, 2010:80). Båda typerna är alltså två varianter av förberett tal och muntlig 

framställning. Även om det förberedda talet kan framföras i grupp handlar framför allt 

muntliga anföranden ofta om monologer. Jan Anward (1983:25) kallar detta för den fria 

monologen som förs av en enda, solitär deltagare. I människans språkutveckling är denna 
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aktivitet den sista vi lär oss att bemästra (Anward, 1983:25). Därför kan det muntliga 

anförandet ses som en av de mest avancerade språkliga aktiviteterna (Palmér, 2010:96).  

 

Hur går muntlig framställning mer konkret till i klassrummet? Olsson Jers (2010:93) visar till 

exempel att förberett tal och muntlig framställning i skolan ofta innebär att eleverna talar 

utifrån ett nedskrivet manus. Även Olga Dysthe (1996:198–199) konstaterar att elever ofta 

använder någon typ av skriftligt manus vid presentationer av grupparbeten och projektarbeten. 

Att blanda in skriven text komplicerar dock utredandet av begreppet. Dysthe (1996:87) 

diskuterar nämligen skillnaden och gränsen mellan skriftligt och muntligt språk och kallar 

föreläsningar och tal som bygger på ett skrivet manus för hybridgenrer. Tidigare har ofta 

dessa genrer förbisetts men deras utbredning i skolan kan inte underskattas (Dysthe, 1996:87). 

Det som karaktäriserar hybridgenrerna är att skriftlig och muntlig språkanvändning samspelar 

och kombineras (Dysthe, 1996:193). Dysthe (1996:199) drar paralleller mellan denna 

skolgenre och radio- och televisionsgenrer då de alla bygger på skriftliga manus men framförs 

muntligt. Eftersom massmedia ligger nära elevernas erfarenhetsvärld menar Dysthe 

(1996:199) att eleverna kan se framför allt programledare i tv som modeller och som 

inspiration till sin egen presentationsteknik. Att behärska skolans hybridgenrer är en kunskap 

som kommer att vara nödvändig för många elever i det moderna mediesamhället (Dysthe, 

1996:199). 

 

Inom ramen för denna undersökning utgår jag ifrån att muntlig framställning både kan handla 

om redovisningar och anföranden. Genren; redovisning, anförande eller tal, har ingen 

betydelse. Det är i stället själva aktiviteten, att stå framför klassen och tala, som är i fokus i 

undersökningen. 

2.2 Elevers upplevelser 

Även om Olsson Jers (2010) avhandling inte direkt går ut på att undersöka elevernas 

upplevelser av muntlig framställning framkommer det ändå i hennes resultat att elevernas 

inställning till muntlig framställning är förhållandevis avslappnad och positiv (Olsson Jers, 

2010:129). Trots detta är de inte nöjda utan efterfrågar kunskap om hur man når publiken för 

att kunna bli säkrare talare. Det bör tilläggas att dessa elever läser på gymnasieskolans 

samhällsvetenskapliga program (Olsson Jers, 2010:74). Det behöver inte vara så att eleverna 

antingen är positivt eller negativt inställda till muntlig framställning utan upplevelsen kan 

variera under processens gång. Enligt de amerikanska forskarna Ralph R. Behnke och Chris 
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R. Sawyer (2000:187) är det den stund som förekommer precis innan talandet som ger upphov 

till mest oro.  

2.2.1 Nervositet och talängslan 
Forskningen kring positiva upplevelser av muntlig framställning är inte särskilt utbredd i 

jämförelse med den om talängslan. ”Att vara talängslig” är en formulering som återfinns hos 

exempelvis Olsson Jers (2010) och Ulrika Axelsson (2011) och som även jag kommer att 

använda fortsättningsvis. 

 

Axelsson (2011:13) menar att muntliga presentationer av olika slag inför en grupp människor 

är en aktivitet som framkallar nervositet hos de allra flesta. Det är en naturlig reaktion och kan 

till och med vara positiv då den kan skärpa sinnet hos den som ska tala (Axelsson, 2011:13). 

Nervositeten kan uppstå en stund innan och under själva presentationen men brukar minska 

väsentligt efter ett cirka 5-10 minuter. Nervositeten märks till exempel genom ett 

adrenalinpåslag och att hjärtat slår i ett högre tempo. Hur stor nervositet man känner har ofta 

att göra med hur förberedd man är (Axelsson, 2011:13–14). Att vara nervös är däremot inte 

samma sak som att vara talängslig. Axelsson (2011:14) definierar talängslan som en 

övermäktigt stor nervositet inför en muntlig presentation. Till skillnad från hos dem som är 

”normalt” nervösa kan nervositeten för talängsliga infinna sig upp till flera veckor innan 

dagen då framförandet ska äga rum (Axelsson, 2011:14). Dessutom avtar inte nervositeten i 

lika hög grad hos talängsliga utan kan hålla i sig under hela framförandet och en stund efteråt. 

Det är också vanligt att personer med talängslan efteråt analyserar sitt framförande på ett 

destruktivt sätt. Att ha talängslan kan i vissa fall också innebära att man har social fobi och 

därmed har problem i andra sociala situationer, men det är mer sannolikt att en person med 

social fobi också har talängslan än att en person med talängslan även har social fobi 

(Axelsson, 2011:14). Beidel et al. (1999) har undersökt sambandet mellan talängslan och 

social fobi. Det visade sig att talängslan inte behöver innebära att man också har social fobi 

men 89 % av barnen i studien med social fobi upplever rädsla i situationer som kräver att de 

talar inför andra (Beidel et al., 1999). 

 

Enligt Bo-Arne Skiöld (1992:62) är tal- och exponeringsängsliga elever sådana som i 

undervisningssammanhang får sådana nervösa känslor att de hellre avstår än utsätter sig för 

dessa situationer. De talängsliga är mycket osäkra på sig själva vilket visar sig genom till 

exempel spändhet, nervositet, kallsvettningar, ångest, hjärtklappning, illamående, rodnad och 
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okontrollerbara skakningar (Skiöld, 1992:70). Axelsson (2011:16) nämner även darrig röst 

och stakningar som exempel på hur talängslan kan visa sig fysiskt. Den största rädslan består i 

att exponera sig själv och sina besvär inför andra, att publiken ska märka hur nervös talaren är 

(Skiöld, 1992:70). Ofta är dock talaren mer medveten om de fysiska uttrycken än vad 

lyssnarna är (Axelsson, 2011:16). Som lärare bör man dock vara observant på andra tecken än 

de fysiska uttrycken för att uppmärksamma talängsliga elever. Sofia Ask (2012:51) framhåller 

tystnad som ett sådant tecken. Det kan handla om elever som sällan eller aldrig räcker upp 

handen i klassrummet eller över huvud taget vägrar att tala inför klassen. Dessa elever lever i 

ständig skräck för muntliga redovisningar och helklassdiskussioner. Det är av stor vikt att 

läraren känner till och uppfattar de dolda budskap som ligger i elevers tystnad (Ask, 2012:51). 

 

Skiöld (1992:74) menar att det är föga förvånande att elever utvecklar en oro över att tala 

inför grupper av två orsaker. För det första tvingas eleverna att tala inför den egna klassen, det 

vill säga jämlikar, vilket enligt Skiöld (1992:74) är den svåraste publiken att tala inför. För det 

andra ska eleverna ofta framträda i vetskap om att de efter framställningen kommer att få 

respons och kritik från klassen och läraren. Skiöld ger förslag på hur problemet kan mötas. 

Elevernas obehagskänslor kan motverkas genom att lärare blir mer medvetna om problemet 

och hur eleverna upplever de situationer de ställs inför (Skiöld, 1992:68–69). Skiöld 

(1992:68–69) råder också lärare att begrunda det faktum att uppgifter som eleverna inte har 

valt själva orsakar mer obehag hos eleverna.  

2.3 Faktorer som påverkar upplevelsen av muntlig framställning 

Olsson Jers (2010:121) har hittat några allmänna faktorer som påverkar elevernas upplevelser 

av muntlig framställning som eleverna i hennes studie själva har fört fram som väsentliga. 

Eleverna menar att en förutsättning för att de ska få tilltro till sin egen förmåga är att ha 

kunskap om det de talar om (Olsson Jers, 2010:121). Vidare anser dessa elever, enligt Olsson 

Jers (2010:124), att både ämnesvalet och publiken påverkar dem i deras roll som talare. För de 

elever som känner mest oro påverkar tiden och vanan dem positivt, den värsta oron försvinner 

alltså med åren och med hjälp av övning (Olsson Jers, 2010:165). 

2.3.1 Kön 

Könsskillnader är ett vanligt perspektiv inom all typ av forskning och Sandra Lipsitz Bems är 

relevant inom amerikansk genusforskning. Hennes teori om könsroller går ut på att pojkar och 

flickor socialiseras att utveckla socialt förutbestämda beteenden, egenskaper, färdigheter och 

intressen som är förenlig med deras könstillhörighet (Lipsitz Bem, 1981:354). Med denna 
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teori som grund skrev Carmen P. McLean och Emily R. Anderson (2009) en 

forskningsöversikt där de utifrån ett stort antal studier drog slutsatser om könsskillnader i 

rädsla och oro, ängslan och ångest. De uppger att det finns starka bevis på att kvinnor i högre 

utsträckning än män uppvisar större rädsla och oro genom hela livet (McLean & Anderson, 

2009:502–503). En möjlig förklaring till detta kan vara att miljömässiga faktorer som att 

utvecklandet av könsroller motverkar tendenser för ångest bland pojkar medan de uppmuntras 

bland flickor (McLean & Anderson, 2009:503). Att ängsligt beteende tolereras mindre bland 

pojkar kan även förklaras med att uttryckande av oro och ångest är oförenlig med den manliga 

könsrollen (McLean & Anderson, 2009:502). Utöver detta framkommer det att flickor på 

grund av exempelvis överbeskyddande vårdnadshavare har mindre möjligheter att kontrollera 

sin omgivning. Detta kan i sin tur göra att kvinnor upplever sig själva som mindre kapabla att 

handskas med hotande situationer (McLean & Anderson, 2009:503). McLean och Anderson 

(2009:502) poängterar att vårdnadshavare, lärare, jämnåriga och media kan uppmuntra 

könsstereotypa beteenden genom att förstärka självsäkert beteende bland pojkar och oroligt 

beteende bland flickor. Detta tyder på att lärare har en viktig roll i elevernas socialiserande 

och till viss del kan förändra beteenden som är könsstereotypa. Även andra forskare har 

kunnat se dessa skillnader mellan flickor och pojkar. Behnke och Sawyer (1999:187) 

studerade de mönster av oro som uppkommer vid muntliga framträdanden hos 

collegestudenter och fann en betydande skillnad mellan kvinnors och mäns upplevelser. De 

kvinnliga talarna uppvisade i högre grad oro och ångest vid dessa situationer (Behnke & 

Sawyer, 1999:187). Detta ligger i linje med McLean och Anderson och går att koppla till 

Lipsitz Bems teori om att man utvecklar könsstereotypa beteenden i förhållande till det som är 

förenligt med den kvinnliga, respektive manliga, könsrollen. 

 

Ett annat exempel visar att samma förhållande även går att finna i Sverige. Det var Jan 

Einarssons och Tor G. Hultman (2001:227) som på 1980-talet undersökte förhållandet mellan 

språk och kön bland gymnasieelever. Undersökningen visade att det var pojkarna som 

dominerade vid offentligt talande och även om flickorna var muntligt aktiva i andra 

undervisningssituationer visade de en stor osäkerhet vid de tillfällen som krävde att de 

framträdde inför klassen (Einarsson & Hultman, 2001:233). Dessutom visade deras studie att 

pojkarnas säkerhet i att muntligt framträda inför klassen ökade medan ängsligheten minskade 

med åren i skolan. För flickorna var bilden den motsatta: med åren blev de allt mer ängsliga 

(Einarsson & Hultman, 2001:233). Även Olsson Jers (2010:165) skriver om tidsaspekten och 
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menar att oron för muntlig framställning minskas med åren, men av hennes undersökning 

framkommer det inte någon skillnad mellan könen. 

 

Ovan diskuterades relationen mellan talängslan och social fobi vilket visade att båda 

fenomenen ofta hör ihop och även inom forskningen kring social fobi har man funnit 

könsskillnader. Social fobi förekommer hos 9,5 % av flickorna/kvinnorna i studien och 4,9 % 

av pojkarna/männen (Wittchen et al., 1999:309). Detta tillsammans med de övriga 

forskningsresultaten visar entydigt att flickor uppleveler mer oro och är mer rädda att 

framträda muntligt inför andra. 

2.3.2 Gymnasieskolans program 

En annan faktor som jag har valt att undersöka är de gymnasieprogram som eleverna tillhör. 

Kan elevernas programval och programmens olika uppbyggnad ha någon betydelse för deras 

upplevelser av muntlig framställning? Att titta på hur svenskämnet är uppbyggt inom olika 

program är väsentligt på grund av den framträdande roll muntlig framställning har i 

svenskämnet (Skolverket, 2011). Gun Malmgrens studie är äldst i sammanhanget och visade 

att svenskämnet såg olika ut på olika linjer. Naturvetar- och humanistelevernas svenskämne 

karaktäriserades av en slags finkultur medan verkstads- och konsumtionseleverna läste ett 

svenskämne som byggde på populärkultur, vilket ansågs ha lägre status (Malmgren, 

1992:291–296). Av detta resultat drar Malmgren (1992:297) slutsatsen att skolan reproducerar 

sociokulturella skillnader då elever från vissa samhällsklasser dras till vissa 

gymnasieprogram. I den studie som genomfördes av Göran Arnman och Ingrid Jonsson 

(1986:73) framkom att den faktor som är den mest betydelsefulla i fråga om hur elever väljer 

gymnasieprogram är den sociala bakgrunden. Även Lotta Bergmans (2007:333) mer aktuella 

studie om svenkundervisningen i fyra gymnasieskolor visar att eleverna på yrkesförberedande 

gymnasieprogram får ett ”lägre” svenskämne än studieförberedande program. Bergman 

(2007:36) förklarar skillnaden med att gymnasieskolans svenskämne bygger på traditionen att 

utformningen av ämnet beror på vilka elever som läser det. Detta bygger på att vissa elever 

dras till vissa program och att undervisningen anpassas därefter. Ask menar att 

programtillhörigheten är den faktor som mest påverkar vilken svenskundervisning eleverna 

får trots att styrdokumenten är desamma (Ask, 2005:60). Det påståendet grundar sig på 

hennes forskning som visar att det är de yrkesförberedande programmen som får sämst 

lokaler, material och undervisningskvalitet. Dessutom återfinns dessa program fysiskt sett ofta 
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i utkanten av skolbyggnaden eller av skolområdet och värderas lägre än studieförberedande 

och teoretiska program (Ask, 2005:60). 

 

Så långt går det alltså att konstatera att elever på yrkesförberedande program får ett annat 

svenskämne än elever på studieförberedande program. Finns det också skillnader inom dessa 

huvudtyper av program? Palmér undersökte vilka uttryck muntlig kommunikation tog på två 

olika yrkesförberedande program, vilket visade att eleverna gavs olika förutsättningar att 

utvecklas muntligt (Palmér, 2008:178). Eleverna på omvårdnadsprogrammet fick ofta tala 

förberett, till exempel i samband med redovisningar av grupparbeten, medan denna möjlighet 

inte alls var särskilt förekommande i klassen med elever på fordonsprogrammet (Palmér, 

2008:178). Detta visar att tydliga skillnader finns mellan gymnasieskolans olika program. 

2.3.3 Klassrumsklimat och publik 

Forskning visar att klimatet i klassrummet och publikens inställning till talaren kan påverka 

hur elever upplever och känner inför muntlig framställning. Olsson Jers (2010:165) framhåller 

att det inom svensk skolforskning ofta framkommer att elever trivs i skolan och att det finns 

ett tillåtande klassrumsklimat. Även om detta inte eliminerar risken att elever är ängsliga och 

oroliga då de ska framträda muntligt menar Olsson Jers (2010:165) att trivsel och tillåtande 

klassrumsklimat kan hjälpa eleverna att hantera oron. Dysthe framför ett liknande resonemang 

men utvecklar också klassrumsklimatets funktion. Hon påpekar att den kultur som utvecklas i 

varje klass utövar ett starkt inflytande på klassens medlemmar (Dysthe, 1996:215–217). Det 

är viktigt att man som lärare uppmärksammar vilken kultur som etableras eftersom denna 

påverkar hur eleverna upplever sig själva till exempel i rollen som talare i en utsträckning som 

kan styra ett framtida beteende (Dysthe, 1996:216). Enligt Dysthe (1996:216) är det till och 

med så att det överordnade ansvaret att prägla och forma klasskulturen ligger hos läraren. 

Publikens roll för talarens upplevelser får inte heller underskattas. Olsson Jers (2010:46) 

skriver att i den kommunikationssituation som skolans muntliga framställning innebär finns 

det en beroendeställning mellan talaren och publiken reaktioner. Enligt en studie från USA 

har Sharon Crowley och Debra Hawhee (2004:212) kommit fram till att var och en av 

lyssnarna i publiken kan ha en förkastande, likgiltig eller accepterande attityd till talaren eller 

ämnet. 
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2.4 Undervisning i muntlig framställning 

Vad säger forskningen om hur undervisningen kring muntlig framställning bör organiseras? 

Palmér (2010:96) menar att eleverna både behöver mycket träning och kunskap i den retoriska 

arbetsprocessen för att de ska kunna utvecklas till säkra talare. Denna kunskap är nämligen 

den metakunskap som behövs för att eleverna ska kunna diskutera talandets tekniker och 

strategier på en metanivå (Palmér, 2010:96). Palmér ger två huvudförslag på hur eleverna kan 

få tillgång till denna metakunskap. En ingång är att ta del av andras muntliga framställningar 

genom att analysera till exempel gästföreläsare på skolan eller nedskrivna och inspelade tal. 

En annan lösning för att öka elevernas medvetenhet tar avstamp i elevernas egna 

framträdanden genom lärarens återkoppling och formativa bedömning, men också genom att 

använda sig av kamratrespons, självvärdering och loggskrivande (Palmér, 2010:97–98).  

 

Strömquist (1992:36) förespråkar en medveten och genomtänkt undervisning i muntlig 

framställning som inbegriper ett systematiskt upplagt talträningsprogram för att ge eleverna 

verktyg att ta sig an de situationer de kommer att ställas inför i livet. För att talträningen ska 

kunna ge positiva effekter måste klassrumsklimatet bygga på trygghet, talglädje och 

avspändhet (Strömquist, 1992:39). Strömquist (1992:39) menar att talträningen ska läggas 

upp utifrån ett progressionstänkande och hon poängterar vanans betydelse. Högläsning kan 

vara ett led i talträningen eftersom det är en träning i att exponeras för andras blickar och 

uppmärksamhet, dessutom finns det möjlighet att diskutera gester, mimik och röstbehandling i 

samband med högläsning (Strömquist, 1992:46). Strömquists (1992:47) förhoppning är att en 

systematisk talträning ska motverka det obehag som många elever känner inför att tala inför 

andra.  

 

Även Skiöld (1992:69) förespråkar en systematisk träning i muntlig framställning som särskilt 

gynnar talängsliga elever eftersom dessa elever snarare har känslomässiga blockeringar än 

fysiska problem med talapparaten. Ask (2012:51) skriver att det krävs särskilda insatser för att 

elever med talängslan ska kunna nå styrdokumentens kunskapsmål. Förberedelserna blir extra 

viktiga för dessa elever då de inte känner sig bekväma med att improvisera utan behöver 

tydliga manus, fast struktur, ramar och förutsägbarhet. Ur ett demokratiperspektiv är det 

avgörande att de ungdomar som lämnar den svenska gymnasieskolan på ett säkert och 

kompetent sätt kan hävda och framföra sina åsikter i olika muntliga sammanhang (Ask, 

2012:51). 
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3 Metod 
Inom forskning är det vanligt att man skiljer på användandet mellan kvantitativa och 

kvalitativa metoder (Bryman, 2001; Andersen, 1994). Inom beteende- och 

samhällsvetenskaperna är dock nästan alla studier en blandning mellan kvalitativ och 

kvantitativ forskning (Trost, 2007:21). Stegen i forskningsprocessen, datainsamlingen, 

analysen/bearbetningen och tolkningen av data kan antingen vara kvantitativ eller kvalitativ 

(Trost, 2007:21). Min datainsamlingsmetod är kvalitativ i den bemärkelse att jag har samlat in 

enkäter som bygger på öppna frågor med syfte att fånga elevers känslor, tankar och 

upplevelser. Analysen och bearbetningen av data är både kvalitativ och kvantitativ. Kvalitativ 

då jag organiserat elevernas svar i olika kategorier och kvantitativ då jag även visat hur stora 

delar de olika kategorierna utgör av helheten. Tolkningen är framför allt kvalitativ då den 

leder till förslag på hur man kan arbeta med muntlig framställning i skolan.  

3.1 Material, urval och bortfall 
För att komma åt elevernas upplevelser av muntlig framställning måste undersökningen utgå 

från elevernas perspektiv. Jag valde därför att genomföra en enkätundersökning med elever 

som läser sitt tredje år på gymnasiet. Syftet med just sistaårselever var tanken på att dessa 

elever har rika erfarenheter av muntlig framställning i skolan och de har eventuellt också 

hunnit få perspektiv och distans till det de tidigare varit med om. På så sätt kan de blicka 

bakåt och se om det skett någon förändring och utveckling hos dem vilket sedan kan fångas 

upp i deras enkätsvar. 

 

Totalt samlades 87 enkäter in från elever på tre olika skolor i två olika kommuner. Två saker 

som jag ville undersöka var om elevernas kön eller det program eleverna läser på är en 

avgörande faktor som påverkar hur deras upplevelser av muntlig framställning ser ut. På 

grund av detta ville jag att undersökningens elever skulle vara både flickor och pojkar och 

läsa både på teoretiska och praktiska gymnasieprogram. Denna typ av urval skulle Jan Trost 

(2007:33) kalla för ett strategiskt urval som används när man vill vara säker på att få en 

variation i svaren. Av de insamlade enkäterna är 52 stycken skrivna av flickor och 35 av 

pojkar. Som teoretiska program har jag betraktat samhällsvetenskapsprogrammet, 

naturvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet. Barn- och fritidsprogrammet och 

estetprogrammet har jag ansett vara praktiska program. Eleverna på 

naturvetenskapsprogrammet och eleverna på ekonomiprogrammet läser kursen Svenska 3 

tillsammans. 
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När de specifika klasserna i nästa steg skulle väljas ut utgick jag ifrån något som Alan 

Bryman (2001:114) kallar för bekvämlighetsurval eftersom jag valde klasser på skolor som 

jag tidigare på olika sätt hade haft kontakt med. Detta underlättade på så vis tillgången till 

eleverna. Eftersom jag besökte klasserna under lektionstid var det en förutsättning att lärarna 

lät mig ta en del av lektionstiden i anspråk vilket i vissa fall kan ha underlättats av tidigare 

kontakter. Slutligen besökte jag fyra olika elevgrupper och samlade in enkäter. I den första 

gruppen samlades enkäter in från 15 elever på barn- och fritidsprogrammet, en elev på 

handels- och administrationsprogrammet och en elev på industritekniska programmet. I grupp 

två fick jag in enkäter från 26 elever på estetiska programmet. Enkäterna i den tredje gruppen 

kom från 26 elever på samhällsvetenskapsprogrammet och i den fjärde gruppen samlades 15 

enkäter från elever på naturvetenskapsprogrammet och 6 enkäter från ekonomiprogrammet in. 

 

Bortfallet, det vill säga de elever som valde att inte fylla i enkäten, var fem elever, vilket jag 

inte anser påverkar resultatet då dessa fem elever endast motsvarar drygt 5 % av det totala 

antalet elever. Vid analysarbetet upptäckte jag lokala bortfall vid vissa frågor i enkäten. Det 

handlade framför allt om sista frågan om undervisningsförslag som tio elever valde att lämna 

tom. Detta kan bero på att eleverna inte hade några förslag på undervisning, kanske för att den 

nuvarande undervisningen var tillräcklig, men man kan också fundera om det kan ha något att 

göra med frågeordningen och att denna fråga var sist. Det kan hända att eleverna var trötta 

och att de helt enkelt inte orkade svara. Kanske var det också en svår fråga att besvara för att 

eleverna inte är vana att tänka på förändringar av undervisningen. 

 

Angående elevernas programtillhörighet stötte jag på ett problem då jag började sammanställa 

resultatet som gällde om de program eleverna läser på påverkar deras upplevelser. Från 

industritekniska programmet och handels- och administrationsprogrammet samlade jag bara 

in en enkät från respektive program. Detta vållade problem eftersom jag utifrån en enskild 

elev inte kan dra några slutsatser om att upplevelsen påverkas av att läsa på industritekniska 

programmet. Det är inte meningen att en elev ska representera ett helt program. Då det endast 

gällde dessa två elever och då jag inte ansåg att deras svar skiljde sig från övriga elever menar 

jag att deras svar inte förändrar resultatet på något sätt. Därav tog jag beslutet att utesluta 

dessa två elever i undersökningen vilket medför att resultatet bygger på 85 enkäter. 
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3.2 Insamling av data 
Mina begränsade förutsättningar, framför allt gällande tidsaspekten, var anledningen till valet 

av enkäter som insamlingsmetod. På så sätt kunde jag nå ett relativt stort antal elever. Till 

exempel nådde jag ut till fler elever med enkäter än vad jag hade gjort om jag hade använt 

intervjuer som hade kunnat vara ett alternativ. Bryman (2001:146) framhåller just 

tidsaspekten som en fördel i jämförelse med intervjuer. Jag undvek de nackdelar Bryman 

(2001:146) tar upp angående postenkäter genom att använda mig av något som Trost 

(2007:10) kallar för gruppenkäter. Denna typ av enkät delas ut till en grupp respondenter vid 

ett och samma tillfälle och används ofta i undersökningar som rör skolan. Genom att jag var 

på plats kunde jag dela ut enkäterna och få igen dem en stund senare. Dessutom kunde jag 

svara på de frågor eleverna hade. I två fall ställde eleverna frågor: en elev ville skriva 

enkätsvaren på dator och mejla dem till mig och den andra ville svara på enkäten muntligt, 

vilket de fick göra. 

3.3 Enkätens utformning 
Enkäten (se bilaga) är utformad utifrån de frågeställningar som jag med hjälp av 

undersökningens resultat avser att besvara. Den första frågeställningen som rör elevernas 

upplevelser av muntlig framställning motsvaras i enkäten av frågorna ”Beskriv dina känslor 

och tankar inför några olika situationer där du redovisar eller presenterar något muntligt inför 

en större grupp” och ”Tänk dig in i följande situation: du ska muntligt redovisa ett arbete för 

klassen. Ge exempel på hur du känner dig: (a) när det är din tur och du ska gå fram till tavlan, 

(b) under tiden du redovisar, (c) när du är klar”. Syftet var att genom dessa formuleringar 

fånga upp elevernas generella upplevelser i muntliga situationer och att se om deras 

upplevelse förändras under talprocessens gång. 

 

Den andra frågeställningen handlar om vilka faktorer som påverkar elevernas upplevelser. För 

att besvara detta valde jag att undersöka om elevernas kön och programtillhörighet var 

faktorer som påverkar. Därför fick eleverna inledningsvis kryssa i om de var kvinna eller man 

samt skriva vilket gymnasieprogram de läser på. Övriga faktorer upptäcktes i elevernas 

enkätsvar, framför allt under frågan ”Beskriv de bästa förutsättningarna för att du ska känna 

dig så trygg och säker som möjligt vid muntliga redovisningar/presentationer/tal”, men även i 

andra delar av enkätsvaren gick det att utläsa påverkande faktorer. 
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Frågan om hur undervisningen kan utformas så att eleverna känner sig mer trygga och säkra i 

samband med muntlig framställning är den sista frågeställningen. Den besvaras i synnerhet i 

enkäten av elevernas svar under ”Beskriv undervisningen i svenska som berör muntliga 

redovisningar/presentationer. Hur ser förberedelserna och undervisningen ut? Vad får du lära 

dig om hur du ska hålla muntliga redovisningar/presentationer?” och ”Ge förslag på hur 

undervisningen kring muntliga redovisningar/presentationer skulle kunna se ut för att ge dig 

de bästa förutsättningarna”. Orsaken till att låta eleverna beskriva den nuvarande 

undersökningen var att det i mitt syfte ingår att undersöka hur undervisningen kan 

organiseras. Om eleverna anser att den nuvarande undervisning ger dem de bästa 

förutsättningar är det väsentligt att få reda på hur den ser ut. I den andra frågan får eleverna 

möjlighet att ge förslag på hur undervisningen skulle kunna se ut. 

 

Jag har beskrivit min metod som en enkätundersökning, trots det kan man se att 

undersökningens genomförande har drag av både enkäter och intervjuer. Liksom vid 

enkätundersökningar har skriftlig data samlats in från grupper av människor vid specifika 

tillfällen men utformningen av enkäten bygger på öppna frågor och uppmaningar vilket står i 

motsättning till Bryman (2001:151) som skriver att enkäter till största del består av slutna 

frågor med fasta svarsalternativ. Den typ av öppna frågor som jag har använt är snarare 

vanliga vid intervjuer vilka enligt Bryman (2001:123) används då man vill ta reda på till 

exempel hur människor beter sig och vilka attityder de har. Likheter kan hittas hos Vilmer 

Andersen och Peter Gamdrup (1994:80) som menar att någon typ av utfrågningsmetod, det 

vill säga intervjuer eller enkäter, bör användas då man vill ta reda på människors attityder till 

eller upplevelser av något. Jag ansåg att resultatet av undersökningen blev mer tillförlitligt i 

och med att jag kunde nå så många fler elever med enkäterna än vad jag hade med intervjuer 

med samma tid till mitt förfogande. Dock menar jag att öppna frågor lämpade sig bättre i 

denna undersökning än den typiska enkätens fasta svarsalternativ eftersom jag inte hade 

kunnat fånga elevernas verkliga upplevelser om de hade fått fasta svarsalternativ. Jag hade 

behövt förutsäga elevernas svar och de hade anpassat sig till alternativen. Öppna frågor ger 

eleverna större möjlighet att beskriva sina upplevelser med egna ord än vad fasta 

svarsalternativ gör. Detta anser jag öka chansen för att det verkligen är elevernas upplevelser 

och känslor som kommer fram och inte mina. Huruvida man i enkäter ska använda sig av 

öppna frågor eller frågor med fasta svarsalternativ menar Trost (2007:78) att båda sätten har 

sina för- och nackdelar. Fasta svarsalternativ passar förmodligen inte alla människors sätt att 

tänka eller kategorisera verkligheten och att många egentligen vill svara ”det beror på”. Med 
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öppna frågor kan respondenterna däremot beskriva vad till exempel upplevelserna beror på 

vilket kommer väl till pass i denna undersökning då även faktorerna som påverkar elevernas 

upplevelser undersöks. Trost (2007:78) påpekar att trots att öppna frågor kan leda till 

svarsbortfall för att skriftliga kommentarer är en större ansträngning än ett kryss, är svaren 

ofta mer nyanserade än fasta svarsalternativ vilket underlättar analysen och tolkningen av 

data. Nyanserade svar uppväger i denna undersökning ett eventuellt svarsbortfall och 

motiverar därmed användningen av öppna frågor. 

3.4 Analys och bearbetning av data 
Grounded theory är enligt Bryman (2001:375) det utan tvekan vanligaste synsättet för analys 

av kvalitativa data. Forskningsmetoden innebär kort sagt att det sker en växelverkan mellan 

datainsamling och analys (Bryman, 2001:375). Jag har utgått från grounded theory vid 

analysen av enkätsvaren då jag har analyserat dem samtidigt som jag fortfarande höll på att 

samla in material vilket gav mig nya infallsvinklar under processens gång. Vid analysen har 

jag använt mig av kategorisering som enligt Bryman (2001:375) är ett vanligt 

tillvägagångssätt vid kvalitativ dataanalys. När enkäterna skulle analyseras gjorde jag en ytlig 

läsning av enkäterna programvis. Jag förde under tiden anteckningar om vad som var 

gemensamt inom det aktuella programmet. På så vis fick jag ett första intryck för att kunna se 

om det fanns några tydliga skillnader mellan programmen och om det fanns några 

gemensamma nämnare för alla elever. I nästa steg tog den djupare analysen utifrån 

undersökningens frågeställningar vid. 

 

Allt som berörde elevernas upplevelse av muntlig framställning antecknades och utifrån detta 

material letade jag efter gemensamma nämnare mellan svaren vilket ledde till fyra olika 

elevkategorier som hade liknande upplevelser. För att analysera vilka faktorer som påverkade 

upplevelsen färgkodades alla enkäter efter vilken upplevelsekategori de tillhörde. Därefter 

kodades enkäterna med två färger till, en för elevernas kön och en för deras 

programtillhörighet. Detta underlättade analysen av könsfaktorn då alla enkäter som var 

skrivna av flickor lades i en hög, och alla av pojkar i en annan, och när jag sedan tittade på 

vilka upplevelser som var representerade i de olika högarna kunde jag dra vissa slutsatser. På 

samma sätt gick det till när jag analyserade programtillhörigheten. För att hitta övriga faktorer 

som påverkar elevernas upplevelser gick jag tillväga på samma sätt som när jag hittade 

upplevelsekategorierna. I elevernas svar letade jag gemensamma nämnare som till slut blev 

fasta kategorier som ”Vana” eller ”Förberedelser”. Även för den sista frågeställningen, om 
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hur undervisingen kan bedrivas, gick analysen till på samma sätt. Vad jag upptäckte i 

samband med analysarbetet var att även om det var tänkt att vissa enkätfrågor skulle vara 

kopplade till en viss frågeställning blev gränserna allt mer oskarpa under analysens gång. Jag 

var tvungen att se på enkäterna utifrån ett helhetsperspektiv och öppna mitt sinne för att hitta 

svar där jag inte trodde att jag skulle finna dem. Vid sammanställandet av resultatet av 

analysen märkte jag att frågeställningarna går in i varandra. De faktorer som påverkar 

elevernas upplevelser är till exempel också viktiga för hur undervisningen bör organiseras. 

Man kan även säga att jag gjorde en kvantitativ analys då jag delvis redovisat resultatet i 

procentenheter. 

3.5 Diskussion kring etik och metod 
Som forskare måste man ta hänsyn till de personer som ingår och påverkas av ens 

undersökning och i samband med denna undersökning tog jag fasta på de etiska principer som 

Bryman (2001:440) ställer upp. Informationskravet innebär att de som deltar i 

undersökningen har rätt att informeras om undersökningens syfte och hur den går till, vara 

medvetna om att de deltar på frivillig basis och om att de har rätt att avbryta när som helst. 

Deltagarna har enligt samtyckeskravet rätt att bestämma om de vill medverka och genom 

konfidentialitetskravet ska forskaren se till att uppgifterna om deltagarna behandlas 

konfidentiellt. Dessutom får det insamlade materialet enligt nyttjandekravet endast användas 

för den aktuella undersökningen (Bryman, 2001:440). Eftersom jag var närvarande vid 

enkätinsamlingarna inledde jag med att berätta för eleverna om vem jag var, varifrån jag kom, 

vad jag gjorde där och varför just de hade valts ut att medverka. Jag förklarade för eleverna att 

jag skulle dela ut enkäten till alla men att de själva bestämde ifall de ville medverka och för 

att de vid ett senare tillfälle skulle kunna dra sig ur undersökningen fick de min mejladress. 

Jag påpekade också att jag var den enda som skulle läsa enkäterna, även om uppsatsen skulle 

kunna läsas av vem som helst. Detta var något jag var extra noggrann med att säga eftersom 

jag i enkäterna bad eleverna skriva sina namn. Anledningen var att jag skulle kunna 

säkerställa att just deras enkät blev borttagen om de skulle vilja dra tillbaka sin medverkan vid 

ett senare tillfälle. Viktigt att påpeka är dock att endast jag har tillgång till enkäterna och att 

elevernas svar har anonymiserats i uppsatsen. 

 

Avslutningsvis bör enkätens utformning också lyftas till diskussion. Som rubrik valde jag 

”Upplevelse av muntliga redovisningar/presentationer” trots att undersökningen heter 

”Gymnasieelevers upplevelse av muntlig framställning”. Genomgående i enkäten använde jag 
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formuleringen redovisningar/presentationer. Avsikten var att konkretisera för eleverna vad jag 

menade och muntlig framställning ser jag som ett mer abstrakt begrepp. Då jag inledningsvis 

talade med eleverna under lektionsbesöken beskrev jag ytterligare vad jag syftade på och 

använde ord som ”tal” och ”föredrag” och jag sa att jag menade situationer då de står framme 

vid tavlan och inför klassen ska tala. Elevernas respons tydde på att de var införstådda med 

vad jag var ute efter. 

4 Resultat 

I detta kapitel följer en sammanställning av de resultat som framkommit efter en analys och 

kategorisering av elevernas svar i enkäterna. Första delen behandlar den första 

frågeställningen som handlar om hur elevernas upplevelser av muntlig framställning ser ut. I 

avsnitt 4.2 redovisas de faktorer som påverkar elevernas upplevelser och svarar således på den 

andra frågeställningen. I den avslutande delen besvaras frågeställning tre som handlar om hur 

man genom att ta hänsyn till faktorerna och till elevernas konkreta förslag kan organisera 

undervisningen i samband med muntlig framställning. 

4.1 Upplevelse av muntlig framställning 

För att kunna svara på frågan om hur elevernas upplevelser av muntlig framställning ser ut har 

jag i första hand koncentrerat mig på elevernas svar på frågorna 1 och 3 i enkäten. Det handlar 

dels om elevernas generella känslor och tankar inför att presentera någonting muntligt men 

också om känslorna ser ut olika ut beroende på när i processen eleverna befinner sig; precis 

innan de ska tala, under tiden de talar och efter att de har talat. Utifrån detta framkom under 

analysen av enkätsvaren teman som en del av eleverna hade gemensamt. Dessa teman utgör 

grunden för de fyra olika kategorier som elevernas svar sedan delats in i. 

 

Utöver de fyra kategorierna finns det flera gemensamma nämnare som förenar de allra flesta 

eleverna i undersökningen. Det som är mest genomgående är att nästan alla elever känner en 

nervositet i samband med muntlig framställning. Många elever skriver till och med att det är 

en självklarhet att de är nervösa. Det som skiljer eleverna åt är graden av nervositet, vad den 

beror på, hur den yttrar sig och hur eleverna hanterar den. Skillnaderna blir tydligare vid 

redogörelsen för respektive kategori här nedanför. Endast en liten del av eleverna nämner inte 

orden ”nervös” eller ”nervositet” i sina svar. Ett fåtal upplever inga negativa känslor alls, 

enligt enkätsvaren. Något annat gemensamt för en mycket stor del av eleverna är den känsla 

av lättnad som infinner sig när de är klara. Av 85 elever upplever 61 en lättnadskänsla 
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oberoende av hur de värderar sin prestation. Andra elevers upplevelse efteråt beror på hur de 

tyckte att framförandet gick, de är nöjda om det enligt dem själva hade gått bra och missnöjda 

om det hade gått mindre bra. Kan det vara så att de elever som är nöjda efteråt är samma 

elever som har positiva upplevelser överlag av muntlig framställning?  

4.1.1 Kategori 1: Positiva känslor 

I kategori 1 återfinns de elevsvar som tyder på att deras känslor inför muntlig framställning 

övervägande är positiva. Denna grupp av elever är förhållandevis stor då den utgör drygt 25 

% av det totala antalet elever. I dessa elevers svar återkommer, vid beskrivningar av deras 

känslor, ord som ”taggad”, ”peppad”, ”självsäker”, ”förväntansfull”, ”roligt”, ”inga problem”, 

”trivs med att stå i centrum”, ”gillar andras fokus”, ”spännande”, ”lärorikt” och ”bra träning 

inför framtiden”. Ordvalen avslöjar elevernas positiva inställning till denna 

kommunikationsform. Eleverna i denna kategori är också ofta mer nöjda med sin prestation 

efter att de har framträtt i förhållande till de andra kategorierna. En elev beskrev sina känslor 

så här: 

Jag tycker att muntliga redovisningar är det absolut roligast som vi gör i skolan. Jag känner 

mig alltid förväntansfull inför en redovisning samtidigt som jag är nyfiken inför de andras. 

Jag känner aldrig obehag inför att prata, oavsett hur många personer som sitter och lyssnar 

(flicka, samhällsvetenskapsprogrammet). 

 

Eleven är ett tydligt exempel från kategori 1 som upplever hela situationen som något positiv 

och ser fram emot inte bara sitt eget framträdande utan även de andras. Kanske kan det bero 

på att eleven lär sig något av att se de andra eleverna framföra sitt anförande. Detta går i så 

fall att koppla till andra elever inom denna kategori som använder ord som ”lärorikt” och ”bra 

träning inför framtiden” då de beskriver hur de känner inför muntlig framställning. Dessa ord 

visar att eleverna ser muntlig framställning som något meningsfullt, något de kan få nytta av. 

Möjligtvis har det en koppling till de positiva känslorna, men innebär insikten i någontings 

meningsfullhet automatiskt att man har en positiv inställning till det? Kan man inte tycka att 

det är jobbigt med muntliga framträdanden även om man ser att det finns en mening med att 

man gör det? 

 

Att eleverna upplever positiva känslor utesluter inte att de samtidigt känner en viss nervositet. 

Just nervositeten är ju något som är vanligt förekommande hos de flesta av eleverna i 

undersökningen.  
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Jag tänker alltid på att förbereda mig ordentligt innan jag ska hålla en muntlig redovisning. 

Men självklart blir man nervös i alla fall. Dock är muntliga redovisningar ett av mina 

favoritexaminationer. Jag trivs med att stå framför klassen och veta att jag kan min grej 

(flicka, estetprogrammet). 

 

Detta är ett exempel på hur de positiva känslorna kan infinna sig trots att eleven känner sig 

nervös. Det verkar dessutom som att nervositeten för eleven är ett naturligt inslag i samband 

med muntlig framställning.  

4.1.2 Kategori 2: Kontrollerad nervositet 

Till denna andra kategori hör de flesta av eleverna i undersökningen, närmare bestämt 60 %. 

Till skillnad från eleverna i kategori 1 är elevernas känslor till muntlig framställning här 

framför allt negativa. Det som utmärker denna elevgrupp är den nervositet, press eller oro 

som alla av dem känner. Eleverna skriver att de ”blir alltid mer eller mindre nervös”, ”har 

aldrig tyckt om att stå inför klassen” eller att de är ”nervös men låter det inte ta över”.  Det 

finns också de som uttrycker att det går an men inte upplever situationen lika positiv som 

eleverna i kategori 1: ”det är lugnare och nästan roligt om det är ett intressant ämne och talet 

blir bra”. För många elever beror upplevelserna och känslorna av en rad olika faktorer, så att 

det finns vissa förutsättningar som gör att det inte känns lika jobbigt. Vilka faktorerna är 

redovisas i avsnitt 4.2. Något annat som är typiskt för eleverna i kategori 2 är att de hanterar 

nervositeten så att de och inte nervositeten kontrollerar situationen. Detta visar sig 

företrädelsevis i svaren på enkätfråga 3 som säger något om hur elevernas känslor förändras. 

Eleverna i denna kategori upplever oftast en mer eller mindre utbredd nervositet precis innan 

de ska tala, däremot uppger eleverna att den släpper allt mer under själva framförandet. 

Många elever skriver att nervositeten helt enkelt släpper, lättar och försvinner. En elev svarar 

till exempel. ”nervositeten försvinner och det börjar kännas roligt” på frågan ”Ge exempel på 

hur du känner dig under tiden du redovisar”. Svaren ”jobbigt under första halvan” och ”det 

kan kännas lättare efter ett tag” tyder på att det för vissa elever tar ett tag innan de upplever 

någon skillnad. 

 

Frågan är vad det är som gör att nervositeten tycks släppa när eleverna faktiskt gör det som de 

innan är nervösa för att göra, med andra ord, om du är nervös för att tala inför andra varför 

försvinner då nervositeten när du faktiskt talar inför andra? En del av eleverna beskriver vad 

det är som händer med dem när de börjar tala: ”jag går in i rollen och blir självsäker”, ”jag går 

snabbt in i en scenperson” och ”jag kommer mer och mer in i rollen som talare”. Nervositeten 
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har omvandlats till säkerhet och lugn genom att eleven intar en talarroll. Kanske är det så att 

även de elever som inte har beskrivit detta ändå upplever att de går in i en roll och att det är 

därför de kan få kontroll över situationen. Någon annan anledning till förändringen går inte att 

hitta i elevernas svar.  

 

Eleverna i kategori 1 var de som var mest nöjda med sina prestationer efteråt. I kategori 2 är 

det emellertid få elever som är nöjda efteråt. Det vanligaste är att eleverna är lättade och 

tycker att det är skönt att det över. En flicka från det samhällsvetenskapliga programmet 

formulerar sig så här om hur han eller hon känner sig efter framträdandet: ”Som en hård 

spagetti som blivit kokt”. 

4.1.3 Kategori 3: Talängslan 

Kategori 3 omfattar ett mindre antal elever som utgör ca 14 % av helheten. Dessa elever är de 

som upplever mest obehag i samband med muntlig framställning. Som för de flesta elever i 

undersökningen handlar det om nervositet, men för denna grupp elever tar den sig andra 

uttryck, såväl som på ett fysiskt och psykiskt plan. I enkätsvaren uppger eleverna att 

vetskapen om att de ska framföra någonting muntligt i skolsammanhang ger upphov till 

ångest. Denna ångest känner de inte bara precis innan framträdandet utan den kan uppstå 

dagar innan taltillfället vilket framkommer i nedanstående enkätsvar: 

 

Jag blir väldigt nervös och repeterar massor innan, så mycket som möjligt för jag vill helst 

veta exakt vad jag ska säga. Jag upplever också ångest eftersom jag tycker det är väldigt 

obehagligt, flera dagar innan. Försöker intala mig själv att det kommer gå bra osv men 

hjälper sällan (flicka, estetprogrammet). 

 

Denna elev uppger även att hennes försök till att ändra inställning ofta misslyckas. Det är 

vanligt att eleverna i kategori 3 i stunden som föregår talandet upplever fysiska symptom som 

illamående, känslan av att vilja kräkas, magont och svettningar. Nervositeten blir alltså så stor 

att den tar sig fysiska uttryck. Eleverna beskriver också hur de upplever att kroppen darrar och 

att de inte vill befinna sig i situationen utan springa därifrån. Den rädsla som eleverna känner 

innan har ofta att göra med hur publiken ska uppfatta dem, att de ska säga fel eller göra bort 

sig på något sätt så att de får negativa reaktioner från publiken. Detta syns till exempel i 

följande elevkommentarer: ”jag är rädd att bli utskrattad eller bli kollad snett på om man gör 

eller säger något fel” och ”jag blir väldigt nervös på grund av rädsla att göra bort mig, 
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stamma, glömma ord eller bli utskrattad”. Eleverna skriver även att de är rädda att publiken 

ska uppfatta deras nervositet som visar sig på olika sätt. 

 

Utmärkande för denna kategori elever är att symptomen och nervositeten inte försvinner när 

de börjar tala som är typiskt för eleverna i kategori 2. Under själva talandet känner eleverna 

att kroppen skakar, att rösten hackar och låter nervös, att de pratar för fort, att de inte kan ha 

ögonkontakt med publiken, att de blir röda i ansiktet, att de är nervösa, och att de tappar ord. 

De upplever hela situationen som obehaglig. Att de upplever besvär även i talsituationen 

innebär att nervositeten påverkar dem så pass att den hindrar dem att prestera. Exempel på 

detta går att hitta i följande elevsvar: 

 

Innan jag ska göra det så får jag ångestkänslor i magen. Jag blir så pass nervös att jag inte 

klarar av att kolla upp på de som lyssnar. Jag känner att jag pratar jättefort och känner mig 

skakig i rösten (flicka, barn- och fritidsprogrammet). 

 

Eleven ger uttryck för att de negativa upplevelserna av muntlig framställning ger fysiska 

besvär som påverkar deras framträdande och prestation. Många av eleverna i denna kateogri 

upplever en stor lättnad de har talat färdigt, vilket visar sig i dessa kommentarer som eleverna 

förstärkte genom användning av versaler, utropstecken och understrykningar: ”enorm 

lättnad!”, ”SKÖNT”, ”LÄTTNAD!”. Några elevers tankar efteråt fokuseras också på 

betygssättningen i relation till deras prestation. En elev skriver att han eller hon tänker ”nu får 

jag F” efter sitt framträdande, en annan ”hoppas på bra betyg”. Ytterligare en elev menar att 

han eller hon aldrig är nöjd med sin prestation. Ingen elev uppger att han eller hon känner sig 

nöjd efteråt. De negativa känslorna följer alltså eleverna genom hela processen, även om man 

kan tolka ord som lättnad som en viss positiv upplevelse efteråt. De starka negativa känslorna 

och att eleverna inte på ett effektivt sätt kan hantera sin nervositet motiverar användningen av 

begreppet talängslan i samband med dessa elever. 

4.1.4 Kategori 4: Varken eller 

Kategori 4 är den minsta av de fyra kategorierna och omfattar bara 7 % av eleverna. I denna 

kategori går det, utifrån elevernas svar, inte att utläsa om de upplever muntlig framställning 

på ett positivt eller negativt sätt. Eftersom jag varken ser elevernas upplevelser som positiva 

eller negativa har jag benämnt kategorin Varken eller. 
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Eleverna beskriver muntlig framställning som något de känner sig lugna inför, som något 

normalt och som något som inte bekymrar dem. Innan de ska tala är hälften av eleverna något 

nervösa, men på ett bra sätt. En elev upplever alltid ett lugn innan och en annan känner skam 

över att han inte har förberett sig tillräckligt. Under tiden de talar menar eleverna att ”det 

flyter på” eller att det inte är några problem ”när man kommit igång”. När det kommer till vad 

eleverna känner efter sitt framstädande skriver de saker som ”lugn”, ”ingenting” och ”lite 

lättad”. Så här beskriver en elev sina upplevelser: 

 

Jag är ofta helt lugn innan jag ska gå upp, men kan ibland bli nervös när jag står framför 

alla. Men när jag väl börjar prata så flyter allt på (pojke, samhällsvetenskapsprogrammet). 

 

Beskrivningarna som eleverna ger visar att även om de känner en viss nervositet innan själva 

anförandet eller redovisningen tar de situationen med ro, den bekymrar dem inte. Därför kan 

man inte säga att elevernas upplevelser är negativa. Samtidigt menar jag att elevernas svar 

inte heller uppvisar att de har positiva upplevelser. Det skriver ingenting om att de tycker att 

det är roligt, lärorikt, att de njuter av situationen, vilket eleverna i kategori 1 gjorde och som 

jag bedömde som positiva känslor. 

4.2 Faktorer som påverkar upplevelsen av muntlig framställning 

Till syftet med undersökningen hör också att finna vilka faktorer som påverkar elevernas 

upplevelser av muntlig framställning. Eleverna ombads därför som bakgrundsinformation i 

enkäten fylla i kön och program för att jag vid en analys skulle kunna se om de är påverkande 

faktorer för de elever som ingår i undersökningen. Andra faktorer har framkommit utifrån 

elevernas svar på enkätfrågorna. De faktorer som redovisas är de som grupper av elever har 

gemensamt eftersom det är de som framför allt kan säga något om hur elevers upplevelser 

påverkas. 

4.2.1 Könstillhörighet 

Jag har valt att undersöka huruvida elevernas kön är en påverkande faktor för upplevelserna 

av muntlig framställning. Eftersom jag redan har delat in elevernas svar i kategorier beroende 

på deras upplevelser kan jag se om något kön är överrepresenterat inom någon kategori. Om 

kön inte påverkar resultatet borde varje kategori innehålla ungefär samma könsfördelning som 

gäller för det totala antalet enkäter vilket innebär att flickorna är i majoritet och utgör  

60 %. I så fall borde också flickorna utgöra 60 % inom varje kategori. För kategori 1 gäller att 

58 % är flickor vilket ganska väl stämmer in med det totala antalet enkäter. I kategori 2 är 64 
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% av enkäterna skrivna av flickor, vilket heller inte nämnvärt strider mot den generella 

könsfördelningen. Något avvikande mönster återfinns i kategori 3, där 75 % av enkäterna är 

skrivna av flickor. Här kan man alltså se att flickorna är mer representativa än i de andra 

kategorierna. Ännu mer uppseendeväckande är könsfördelningen i kategori 4 där 100 % av 

enkäterna är skrivna av pojkar. 

Av resultatet kan man utläsa att elevernas kön till viss del påverkar upplevelsen av muntlig 

framställning i gymnasieskolan. I kategori 1 och 2 följer fördelningen av fickor och pojkar i 

princip den generella, medan kategori 3 och framför allt kategori 4 har ett mönster som 

avviker från den generella bilden. Pojkarna är mer benägna att inte bekymra sig för denna 

framställningsform, åtminstone enligt hur de har svarat i enkäterna. De har varken positiva 

eller negativa känslor. Flickorna i denna undersökning däremot är de som har mest negativa 

känslor på en sådan nivå att de kan sägas ha talängslan. 

4.2.2 Programtillhörighet 

En annan faktor som jag tittade på var elevernas programtillhörighet. Jag ville se om 

elevernas upplevelser kunde ha något att göra med vilket program de läser på. Resultatet av 

analysen redovisas i tabell 1 där den generella fördelningen mellan programmen sett över det 

totala antalet enkäter jämförs med hur programfördelningen ser ut inom varje 

upplevelsekategori. Fördelningen mellan programmen totalt sett och inom varje kategori. 

Antal procent elever från ett visst program utgör i en viss kategori. Procentenheterna är 

avrundade och tabellen ska därför inte ses som exakta siffror på fördelningen utan snarare 

som en översikt. 

 

Tabell 1. Relationen mellan program och kategori uttryckt i procent 

 Totalt antal Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 
Estetprogrammet 30 % 47 % 26 % 17 % 33 % 
Samhällsvetenskapsprogrammet 30 % 37 % 32 % 17 % 17 % 
Naturvetenskapsprogrammet 17 % 5 % 18 % 33 % 17 % 
Barn- och fritidsprogrammet 14 % 0 % 12 % 33 % 33 % 
Ekonomiprogrammet 7 % 11 % 8 % 0 % 0 % 
 

För att klargöra fördelningen redovisas antalet elever inom varje kategori och vilket program 

eleverna tillhör i tabell 2. På så sätt blir det tydligt att om ekonomieleverna utgör 11 % av 

elevantalet i kategori 1 innebär det i praktiken två stycken elever. Dessa två elever utgör i sin 

tur en tredjedel av det totala antalet ekonomielever. I nedanstående tabell står ES för 
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estetprogrammet, SA för samhällsvetenskapsprogrammet, NA för 

naturvetenskapsprogrammet, BF för barn- och fritidsprogrammet och EK för 

ekonomiprogrammet. Antal elever från varje program som tillhör vilken kategori. 

 

Tabell 2.  Relationen mellan program och kategori uttryck i antal  

Totalt ES SA NA BF EK 
Generellt 85 st 26 st 26 st  15 st 12 st 6 st 
Kategori 1 19 st 9 st 7 st 1 st 0 st 2 st 
Kategori 2 52 st 14 st 17 st 10 st 7 st 4 st 
Kategori 3 12 st 2 st 2 st 4 st 4 st 0 st 
Kategori 4 6 st 2 st 1 st 1 st 2 st 0 st 

 

Om inte elevernas programtillhörighet är en påverkande faktorer borde samma fördelning som 

den generella gå att hitta inom varje upplevelsekategori. Tabellen visar att eleverna som läser 

på estetprogrammet avviker från det generella mönstret, där de utgör nästan en tredjedel av 

alla insamlade enkäter, genom att uppta nästan hälften av platserna i kategori 1 och endast en 

knapp sjättedel i kategori 3. De elever som läser på samhällsvetenskapsprogrammet är något 

överrepresenterade i kategori 1 och underrepresenterade inom kategori 3 och 4 där de utgör 

nästan sjättedel av eleverna. Mest uppseendeväckande bland naturvetenskapseleverna är att de 

är underrepresenterade i kategori 1 men överrepresenterade i kategori 3 och 4. Av alla 

insamlade enkäter utgör eleverna på barn- och fritidsprogrammet en sjundedel av det totala 

antalet medan de upptar en tredjedel inom kategori 3 respektive 4. Ytterst intressant är att 

ingen elev på barn- och fritidsprogrammet tillhör kategori 1, samtidigt som de är 

underrepresenterade i kategori 3 och 4. På ekonomiprogrammet går 7 % av alla elever. Dessa 

elever är något överrespresentade i kategori 1 och 2 och återfinns överhuvudtaget inte inom 

kategori 3 och 4. 

 

Detta resultat visar att elevernas upplevelser påverkas av vilket gymnasieprogram de går. 

Esteteleverna har de mest positiva upplevelserna, tätt följda av samhällsvetenskapseleverna. 

Naturvetenenskapseleverna återfinns framför allt i kategori 3 och 4 där de upptar en tredjedel 

inom varje kategori. Likadant ser det ut för barn- och fritidseleverna, med tillägget att ingen 

av dessa elever hamnar i kategori 1. Av detta kan man konstatera att eleverna på dessa två 

program har de mest negativa upplevelserna av muntlig framställning. Detta gäller särskilt 

barn- och fritidsprogrammet där ingen elev i enkäterna har gett uttryck för de positiva känslor 

som kännetecknar kategori 1. Ekonomieleverna återfinns inte i kategori 3 och 4 utan är i 
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stället något överrepresenterade i kategori 1 och 2, vilket tyder på att deras upplevelser 

förhållandevis är positiva men inte i lika hög grad som eleverna på estet- och 

samhällsprogrammen. Eleverna på ekonomiprogrammet blir särskilt intressanta då man ställer 

dem mot eleverna på naturvetenskapsprogramet. Upplevelserna skiljer sig så mycket mellan 

programmen trots det faktum att de läser kursen Svenska 3 tillsammans och alltså får samma 

undervisning kring muntlig framställning i svenska. Om detta inte hade varit fallet hade man 

kunnat tolka resultaten som att skillnaderna mellan upplevelserna beror på undervisningen 

och läraren, men nu ökar troligheten att det är just programtillhörigheten som påverkar 

upplevelsen.  

4.2.3 Publik och klassrumsklimat 

En annan faktor som enligt eleverna påverkar deras upplevelser av muntlig framställning har 

att göra med publiken på olika sätt: hur stor publiken ska vara, vilka som ska ingå i publiken 

och hur personerna i publiken ska uppträda. Över 75 % av eleverna nämner något om 

publiken vilket visar att publiken är en faktor som påverkar många elevers upplevelser.  

Av dessa elever nämner nästan hälften att publikstorleken är en viktig faktor. Två elever 

skriver dock uttryckligen att antalet i publiken inte alls påverkar upplevelsen. Drygt 20 elever 

föredrar att tala inför mindre grupper som enligt de själva kan innebära allt från fyra personer 

till ”halvklass”. Det är företrädelsevis elever från kategori 2 och 3, de som uppelever mest 

obehag, som vill tala inför en mindre publik. Många elever föreslår att man i början talar inför 

några få och sedan ökar publikstorleken allt eftersom. Två elever uppger att de inte vill ha 

någon i publiken överhuvudtaget och två andra elever menar att de är mindre nervösa om de 

talar inför en stor grupp personer än inför en mindre.  

 

Eleverna är också på det klara med vilka som ska ingå i publiken de ska tala inför. Omkring 

50 % av de elever som angav att gruppen påverkar menar att det inverkar positivt om de får 

prata inför den egna klassen eller inför personer de känner, umgås med, litar på, har en bra 

relation till och känner sig trygga med. Endast två elever uppger det omvända, att det är 

positivt att inte känna publiken. 

 

För en del elever räcker det inte med att tala inför personer de känner, de har också klara 

förväntningar på hur klasskamraterna ska uppträda. Här använder eleverna olika 

formuleringar för att beskriva att de vill bli bra bemötta av dem som lyssnar. Framför allt för 

eleverna fram att publiken verkligen ska vara tyst och lyssna och titta på talaren. Publiken ska 
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även visa uppmärksamhet och intresse. En elev som inte följer detta mönster föredrar att 

publiken är trött så att eleven får kämpa ännu mer för att vinna dess uppmärksamhet och 

intresse. Publiken ska ”inte störa”, ”inte ha fördomar” och ”inte vara oseriös”. Eleverna vill i 

stället att de som lyssnar visar respekt för den som talar. 

 

I publiken sitter också läraren och dennes inverkan på upplevelsen har några elever valt att 

lyfta fram i sina svar. Två elever menar att läraren påverkar deras upplevelse negativt, dock 

framgår det inte varför i elevernas svar. För några andra elever är en bra och ”chill” lärare en 

viktig förutsättning för att de ska kunna känna sig trygga i talsituationen. Läraren är någon 

som eleven vet tycker om honom eller henne och som stöttar och uppmuntrar eleven under 

hela processen. Läraren ska också, liksom publiken, visa intresse och ha en positiv inställning 

till alla elevers framföranden. 

 

Något som hör ihop med publiken, eftersom det är publiken som skapar den, är stämningen 

eller klassrumsklimatet som råder vid muntlig framställning. Några elever beskriver hur 

stämningen och klassrumsklimatet ska vara. Det ska vara tyst och lugnt under elevernas 

framträdanden och det ska råda en bra och upplättad stämning i klassen. Klassen ska vara 

sammansvetsad och man ska bli accepterad av de andra för den man är. Stämningen ska vara 

sådan att man lyssnar på varandra och att man vågar kommentera och ge varandra feedback. 

Eleverna tar avstånd ifrån ett klimat som är stramt, stelt och observerande. 

4.2.4 Förberedelser 

Något som för många elever tycks påverka upplevelserna av muntlig framställning är 

förberedelserna inför att de ska tala. Nära 60 % av eleverna menar att goda förberedelser är en 

förutsättning för att de ska känna sig säkra och trygga i talsituationen. Väl förberedd är man 

enligt eleverna om man har övat mycket och är påläst och kan ämnet för att kunna prata fritt 

och svara på frågor. Eleverna vill vara säkra på det de pratar om. Så här förklarar två elever 

betydelsen av förberedelser: ”jag blir nervös om jag inte är tillräckligt förberedd” och ”jag 

känner mig oftast säker om jag är förberedd”. Att cirka 60 % av eleverna har nämnt 

förberedelser som viktiga för hur de känner inför talsituationer gör att detta måste ses som en 

viktig påverkande faktor.  
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4.2.5 Vana 

Nästa faktor handlar om en vana att framträda muntligt inför en publik. Denna faktor uppgav 

eleverna själva i sina enkätsvar som något som påverkar hur de känner inför att tala inför 

andra. Eleverna menar att vanan är kopplad till det program de tillhör, att de är vana att 

framträda eller att redovisa eftersom de läser på ett visst program. Fem elever från 

estetprogrammet uppgav att vanan av att stå på scen som de fått möjlighet till på sitt program 

gör att de känner sig säkra. Möjligtvis kan detta vara en förklaring till att esteteleverna är de 

som har de mest positiva upplevelserna av muntlig framställning.  

 

Vanefaktorn går också att hitta hos två elever på barn- och fritidsprogrammet som nämner att 

de känner sig lugnare inför muntlig framställning eftersom de ofta har muntliga redovisningar 

på sitt program. Detta är intressant då barn- och fritidseleverna har de mest negativa 

upplevelserna. Att vanan skulle kunna påverka upplevelserna positivt stämmer alltså för 

esteteleverna men inte för barn- och fritidseleverna. En elev på samhällsvetenskaps-

programmet skriver att han eller hon inte längre ser muntlig framställning som någonting 

jobbigt då han eller hon varit med om det så många gånger på samhällsvetenskaps-

programmet. Det stämmer att eleverna på detta program har nästan lika positiva upplevelser 

som esteteleverna så kanske har vanan även påverkat andra elever på samhällsvetenskaps-

programmet fast de inte har skrivit det i enkäterna. Utöver vanan i relation till 

programtillhörigheten uppger fem elever i kategori 2 (kontrollerad nervositet) att det känner 

sig bättre till mods nuförtiden, att det var jobbigare förr. Detta gör att det är ännu troligare att 

ju mer eleverna får utsättas för muntlig framställning, desto säkrare blir de.  

4.2.6 Talinnehåll 

För en stor grupp elever, närmare 33 %, är även innehållet i framträdandena något som 

påverkar deras upplevelser. Eleverna benämner detta som ”ämnet”. Det viktigaste tycks vara 

att eleverna ska vara personligt intresserade av ämnet vilket de ofta blir då de får välja ämnet 

eller ämnesområdet själva. Det gör också att eleverna blir engagerade. Dessutom är den 

säkerhet och trygghet eleverna känner i talsituationen beroende av vilken kunskap man har 

inom ämnet. Relationen som eleverna för fram är att ju kunnigare man är i ämnet desto 

säkrare känner man sig då i talsituationen. 
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4.3 Hur undervisningen kan organiseras 

För att kunna besvara frågan om hur undervisningen kan organiseras för att ge eleverna de 

bästa förutsättningarna vid muntlig framställning konstruerade jag enkätfråga 4b ” Ge förslag 

på hur undervisningen kring muntliga redovisningar/presentationer skulle kunna se ut för att 

ge dig de bästa förutsättningarna.” Av 85 elever svarade 75 på denna fråga. Jag har även 

utgått från elevernas svar på enkätfråga 2 ”Beskriv undervisningen i svenska som berör 

muntliga redovisningar/presentationer. Hur ser förberedelserna och undervisningen ut? Vad 

får du lära dig om hur du ska hålla muntliga redovisningar/presentationer?” eftersom många 

elever har svarat att den nuvarande undervisningen är bra som den är. Att jag har fokuserat på 

svenskämnet beror på den muntliga framställningens framträdande roll i svenskämnet. Här 

redovisas det som eleverna efterfrågar i sin undervisning och även konkreta förslag på hur den 

kan förbättras.  

4.3.1 Övning ger säkerhet 

För att undervisningen ska kunna bidra till att eleverna känner sig tryggare och säkrare då de 

framför någonting muntligt har 20 % av eleverna skrivit fram övningens betydelse. Dessa 

elever efterfrågar fler tillfällen då de får öva och testa sin muntliga färdighet. Vidare föreslår 

eleverna att de får arbeta med små övningar som inte betygssätts. De vill också få öva på att 

tala i många olika situationer, att göra övningar där man ska visa upp specifika känslor. 

Genom att ofta få göra muntliga övningar menar eleverna att den situation många blir nervösa 

inför avdramatiseras. En elev känner ett sådant obehag då han eller hon talar inför andra att 

han eller hon önskar göra detta så sällan som möjligt. Trots det verkar många elever vara 

överens om övningens betydelse för upplevelsen. ”Övning ger färdighet” brukar man säga, 

men då jag inte kan uttala mig om elevernas färdigheter, lärande eller kunnande får jag nöja 

mig med att konstatera att övning ger säkerhet. 

4.3.2 Fungerande undervisning 

Många elever har angående undervisningen svarat är att de är nöjda med hur den ser ut just 

nu. 15 % av eleverna har uttryckligen skrivit att deras nuvarande undervisning ger dem de 

bästa förutsättningarna. Om man tittar programvis på svaren blir siffran lite annorlunda. Då 

visar det sig att nästan var fjärde elev på samhällsvetenskapsprogrammet är nöjd med sin 

nuvarande undervisning. Det är därför av särskilt intresse att se vad deras undervisning består 

av. Eleverna uppger att de är nöjda med att de får grunderna i retorik vilket lär dem hur man 

håller ett tal på bästa sätt och hur man lägger upp det. De menar också att saker som att de får 

diskutera duktiga talare och använda sig av ethos, logos och pathos hjälper dem. Dessa 
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retoriska begrepp är tre olika typer av medel för att övertyga publiken. Ethos har med talarens 

person att göra, att använda sig av logos betyder att talaren vädjar till publikens förnuft och 

pathos till publikens känslor (Olsson Jers, 2010:32). På samhällsvetenskapsprogrammet anser 

eleverna att läraren hjälper till att skapa de bästa förutsättningarna för att känna sig trygg 

genom att han eller hon ”går igenom bra innan” och ”hjälper till”. Det som läraren går igenom 

är temat eller upplägget, hur man inleder, avslutar, och behåller en röd tråd. Dessutom lär 

läraren eleverna att de ska ta med egna tankar i framställningens och hur man håller publiken 

intresserad. Även elever på estetprogrammet skriver att de är nöjda med sin undervisning 

eftersom de både får hålla tal och lära sig hur man lägger upp det med hjälp av ethos, logos, 

pathos och att skriva dispositioner. Därtill får de gott om tid till förberedelser, de får analysera 

professionella talare och lär sig om hur kroppspråk, tonläge och stilfigurer kan påverka 

publiken. De elever som är nöjda med sin undervisning verkar alltså framhålla retoriken som 

en viktig del. 

4.3.3 Att tala inför en mindre publik  

Publiken är en viktig faktor som eleverna menar påverkar hur de känner när de talar inför 

andra. Många elever har uppgett att de föredrar att tala inför en mindre publik. Nästan 14 % 

av eleverna önskar uttryckligen att de fick tala inför ett mindre antal personer. Det kan, enligt 

elevernas svar, handla om 4-5 elever upp till halvklasstorlek. Vissa elever tycker att läraren 

ska ta hänsyn till hur stor grupp den enskilda eleven vill tala inför, andra elever tycker att det 

ska finnas en progression där man till en början får redovisa för mindre grupper och att 

gruppstorleken kan utvidgas ju mer vana eleverna blir vid detta framställningssätt. Då just 

publikstorleken är viktigt för många elever, framför allt för dem som upplever muntlig 

framställning som något som i hög grad orsakar obehag, kan det vara en god idé att läraren tar 

hänsyn till hur eleverna vill ha det för att de ska känna sig säkrare och tryggare. 

4.3.4 Lärarens betydelse 

14 % av eleverna skriver om lärarens betydelse för att de känna sig så trygga och säkra i 

talsituationen som möjligt. Det vanligaste önskemålet är en lyhörd lärare som tar hänsyn till 

hur många och vilka som eleven vill tala inför. Enligt de flesta elever är det till exempel 

lättare att tala inför dem eleven känner och känner sig trygg med. Läraren ska också vara 

förstående, engagerad och få situationen att bli intressant och rolig. Dessutom skriver eleverna 

om att läraren ska stötta eleven, tro på honom/henne, ha en positiv inställning och hjälpa till 

och ge råd inför talet. Utöver den konkreta undervisning eleverna får, att eleverna lär sig saker 

som får dem att känna sig säkrare vid muntlig framställning, är det alltså viktigt att 
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undervisningen leds av en lärare som bryr sig om eleverna och engagerar sig inte bara i ämnet 

utan också i dem. 

4.3.5 Val av ämne 

Vad eleverna ska tala om, innehållet eller ämnet, framförde eleverna som en viktig faktor. 

Runt 14 % av eleverna har en åsikt om ämnesvalet i undervisningssammanhang och hälften 

av dessa föredrar att välja ämnet själva. Detta för att eleverna ska kunna välja något som de är 

intresserade av och tycker är roligt vilket också gör dem tryggare i talsituationen. Den andra 

hälften fokuserar i stället på vikten av att eleverna pratar om olika saker. En elev ger ett 

konkret förslag kring ämnesval: 

 

Jag vill ja ett ämne som intresserar mig. Ett tips är att läraren väljer ett stort ämne som 

eleven kan forma lite efter sig själv. T ex är kärlek ett bra och stort ämne. Det kan handla 

om allt som t ex en pojkvän, vän, familj, djur, mat, resor eller vad som händer i kroppen när 

man är kär (flicka, naturvetenskapsprogrammet). 

 

Detta är en slags blandning mellan att eleverna väljer ämne och att läraren väljer. 

Denna elev menar att det bästa är om läraren väljer ett så pass stort ämne att alla 

elever sedan kan välja att inrikta sin framställning på något som intresserar just dem. 

Flera elever håller med om att läraren kan välja ämne, men att det i så fall måste vara 

brett så att framställningarna inte blir för lika varandra. 

4.3.6 Konkreta undervisningsförslag 

Ovan har de undervisningsförslag som flest elever anslutit sig till tagits upp. Många av 

elevernas svar går dock inte att kategorisera i större grupper. Här redovisas därför mindre 

tydliga grupper av svar som jag ändå anser vara betydelsefulla då de bidrar med förslag på hur 

undervisningen kring muntlig framställning kan bedrivas. 

 

Eleverna förde fram förberedelser som en viktig faktor för hur de upplever muntlig 

framställning. I undervisningen efterfrågar en del elever i samband med detta tillräcklig tid för 

förberedelser. Något annat som ett flertal elever har gemensamt är att de anser att det är 

viktigt att de i undervisningen får tillgång till modelltalare. De vill få analysera andras tal och 

få exempel på goda och mindre goda retoriker. På så sätt hoppas de få inspiration och idéer 

till sina egna framställningar. En del elever föredrar att ta hjälp av tekniska hjälpmedel som 

PowerPoint under den muntliga framställningen eftersom det flyttar fokus från talaren.  
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För läraren är det viktigt att tänka på att omkring 10 % av eleverna i denna undersökning 

känner sig säkrare och tryggare om de får redovisa muntligt tillsammans med någon eller 

några andra. Att tala inför andra helt själv upplevs alltså som obehagligare. 

 

Slutligen presenteras här några intressanta, konkreta förslag från eleverna på hur under-

visningen kan läggas upp. En elev på estetprogrammet ger detta förslag: 

 

Mer högläsning inför klassen, ur tex. böcker, då många är mest osäkra på om folk kommer 

lyssna. 

 

Då eleven inte utvecklar förklaringen till varför högläsning är en bra idé redovisar jag i stället 

min tolkning. Det har bland undersökningens elever framkommit att klasskamrater som stör 

påverkar upplevelsen negativt. Dessutom ställer många elever krav på att publiken ska vara 

uppmärksam, intresserad och titta och lyssna på den som talar. Så vad denna elev föreslår är 

att med hjälp av högläsning skapa ett lyssnande klimat i klassrummet där man varken stör 

varandra under högläsning, muntlig framställning eller andra situationer i klassrummet. 

 

Ett annat förslag från ytterligare en elev på estetprogrammet är värt att ta upp då det strider 

mot vad många andra elever har skrivit. Många elever vill tala inför mindre grupper och helst 

inför den egna klassen där de känner publiken, men också att det ska finnas en progression i 

detta och en önskan om att få tala i många olika situationer. Denna elevs förslag går i stället ut 

på att: 

 

 …man får redovisa för olika klasser och kanske även inför en än större grupp kanske 100 

ca personer 

 

Att redovisa för olika klasser innebär förmodligen att man inte känner dem lika bra som man 

gör med sin egen klass vilket för många elever är något som påverkar upplevelsen negativt. 

Många elever efterfrågar samtidigt en progression. Kanske visar denna elevs förslag att 

progressionen kan se olika ut för olika elever. För en elev kan målet att sträva mot vara att 

kunna tala inför alla i den egna klassen, medan det för en annan elev kan vara att kunna tala 

inför en publik för 100 personer i skolans aula. 
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5 Slutsatser och diskussion 

Denna undersökning har kretsat kring gymnasieelevers upplevelser av muntlig framställning. 

I syftet ingick inte bara att ta reda på vilka upplevelser eleverna har, utan också vilka faktorer 

som påverkar hur de upplever framställningsformen och vilka konsekvenser det ger för 

undervisningen. I slutändan ville jag komma fram till på vilket sätt undervisningen bör 

organiseras för att eleverna ska känna sig tryggare och säkrare när de redovisar eller framför 

någonting muntligt inför klassen. Då det är elevernas upplevelser och hur de kan bli mer 

positiva som står i centrum har jag inte undersökt sambandet mellan elevernas upplevelser 

och deras prestationer, det vill säga om elever som tycker att det är roligt och lärorikt med 

muntlig framställning även presterar bättre än elever som känner ett stort obehag till exempel. 

Trots det tror jag att det sambandet gäller för vissa elever. Sällan anser man ju sig själv vara 

bra på något som inte intresserar en eller som man inte upplever som roligt eller meningsfullt. 

Och om man kan få någon elev att få positivare upplevelser och därmed prestera bättre har 

man kanske hjälpt någon som annars skulle ha upplevt begränsningar inte bara i skolan utan i 

livet i stort. Det skulle av denna anledning vara av intresse att undersöka ifall elevernas 

upplevelser har något samband med deras prestationer för att se ifall en anpassning till 

elevernas upplevelser gör att elevernas resultat förbättras. 

5.1 Hur elever upplever muntlig framställning 

Enkätsvaren visade att i princip alla elever är nervösa innan de ska börja tala inför klassen. 

Nervositet är enligt Axelsson (2011:13) något som de flesta känner i liknande situationer och 

alltså något naturligt. Det verkar som att eleverna i undersökningen är medvetna om detta då 

många av dem skriver att de självklart är nervösa. Att så många elever känner mer eller 

mindre nervositet innan förstärks av att de allra flesta uppger lättnad som den känsla som 

infaller sig efter framförandet. De skriver att de tycker att det är skönt att det är över. För att 

man ska kunna känna sig lättad tänker jag att någon typ av anspänning måste ha föregått den 

känslan. På så vis kan man se att det finns ett samband mellan nervositet och lättnad. Även 

om de flesta är nervösa hanteras nervositeten olika av eleverna. Axelsson (2011:13) skriver att 

nervositeten kan vara positiv då den kan skärpa sinnet och få talaren att fokusera. Detta är 

något som eleverna i kategori 1 upplever. De skriver att de känner sig ”taggade” och 

”peppade” inför till exempel muntliga redovisningar. Trots att de är nervösa känner de 

positiva känslor och tycker att det är roligt och lärorikt. 
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Eleverna i kategori 2 är inte lika positiva och känner en större nervositet. Det typiska för dessa 

elever är att de trots att de är nervösa hanterar situationen och för de flesta släpper 

nervositeten under tiden de talar. Detta stämmer väl överens med vad Axelsson (2011:13–14) 

skriver, att graden av nervositet brukar minska betydligt efter 5-10 minuter. Men varför 

försvinner nervositeten när man gör det man är nervös för att göra? Några elever beskriver hur 

de under tiden de talar går in i en annan roll, en talarroll. Kanske kan det vara en möjlig 

förklaring till att nervositeten släpper. Om så är fallet kan det även förklara de upplevelser 

som eleverna i kategori 3 har. Den nervositet de känner är så stark att de inte kan hantera den 

och påverkar deras prestation genom att de till exempel rodnar, stammar och stakar sig. 

Kanske saknar dessa elever förmågan att gå in i en talarroll som tar fokus från den egna 

personen. Att eleverna inte vill ha allt fokus på sig själva visar också önskemålen om att de 

ska få använda sig av tekniska hjälpmedel och att de ska få redovisa i grupp. 

 

Eftersom eleverna i kategori 3 uppvisar fysiska symptom, får ångest flera dagar i förväg och 

inte blir av med sin nervositet då de talar är begreppet talängslan relevant i samband med 

dessa elever. Skiöld (1992:70) menar att elever med talängslan framför allt är rädda för att 

exponera sig och sina symptom inför andra. Även detta tyder på att dessa elever har svårt att 

gå in i en talarroll. Eleverna skriver att de är rädda för att göra bort sig, säga fel eller att 

publiken ska märka att de är nervösa. För mig var antalet elever i denna kategori 

överraskande. Av de 85 elever som ingår i undersökningen kan 12 sägas vara talängsliga. 

Trots att mitt urval inte är representativt omfattar ändå undersökningen ett så pass stort antal 

elever att en generalisering kan ge intressanta insikter. Om 12 tolv av 85 elever är talängsliga 

kan det innebära att det i en klass på 21 elever finns 3 talängsliga. Detta kan jämföras med till 

exempel Olsson Jers studie som var etnografisk och där hon följde en klass under en längre 

tid (Olsson Jers, 2010). Visserligen var det en djupgående studie men den omfattade inte ett 

särskilt stort antal elever.  

 

Den fjärde kategorin består av de elever som varken har positiva eller negativa upplevelser av 

muntlig framställning. De är till viss del nervösa men det går för den skull inte att konstatera 

att den nervositeten är av ondo. Samtidigt går det inte av elevernas svar att se om de har 

positiva upplevelser, de verkar i stället likgiltiga och inte se muntlig framställning som något 

särskilt.  
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5.2 Kön och socioekonomisk bakgrund som påverkande faktorer 

Att eleverna har olika slags upplevelser är intressant i sig men genom att se dem utifrån ett 

köns- och programperspektiv tillkommer ytterligare dimensioner. Forskning visar att det finns 

en skillnad mellan hur flickor och pojkar å ena sidan upplever oro och rädsla, å andra sidan 

muntlig framställning. McLean och Anderson (2009:502–503) har till exempel visat att 

kvinnor upplever mer oro och rädsla än det manliga könet. Detta är något som även Behnke 

och Sawyer (1999:187) kommit fram till. Jag undrade också om eleverna i min undersökning 

skulle visa upp detta könsmönster. Vad det gäller de positiva känslorna inom kategori 1 och 

den kontrollerade nervositeten hos eleverna i kategori 2 finns ingen nämnvärd skillnad mellan 

pojkarna och flickorna. I kategori 3 och 4 ser det dock annorlunda ut. I den tredje kategorin 

som utgörs av de talängsliga eleverna är 3 av 4 elever flickor. Detta resultat sammanfaller 

alltså med den tidigare forskningen. Einarssons och Hultmans (2001:233) studie från 80-talet 

som visade att gymnasieflickor upplevde en osäkerhet som inte pojkarna gjorde när de 

framträdde muntligt gäller med andra ord än idag. Einarsson och Hultman (2001:233) kom 

också fram till att flickornas oro ökade med åren medan pojkarnas minskade. Detta är dock 

troligen inte lika aktuellt idag. Olsson Jers (2010:165) har sett att elevernas oro försvinner 

med åren och hon nämner inte någon könsskillnad. Även elever i min undersökning har 

uppgett detta och det har varken varit övervägande delen flickor eller pojkar. Det verkar 

generellt som att ju oftare eleverna får framträda muntligt desto mindre osäkerhet känner de. 

 

Det är dock i den fjärde kategorin där eleverna varken har positiva eller negativa upplevelser 

som könsfördelningen är mest uppseendeväckande. Inom denna kategori återfinns enbart 

pojkar. Dessa elever upplever muntlig framställning som något som varken oroar dem eller är 

något de ser fram emot. Enligt McLean och Anderson (2009:503) kan könsskillnaderna av 

den här sorten förklaras med att utvecklandet av könsroller motverkar tendenser för ångest 

bland pojkar eller att uttryckande av oro och ångest hör samman med den kvinnliga och inte 

den manliga könsrollen. Detta förklarar i så fall också varför jag fick de svaren jag fick, varför 

flickorna i högre grad än pojkarna uttryckte så stark oro att de anses vara talängsliga. Jag 

funderar dock på om det inte kan vara så att även pojkar upplever starka negativa känslor men 

att de eftersom de är medvetna om könsrollerna inte ger uttryck för de känslorna, varken i 

klassrummet eller i enkätundersökningar. Hur ska man kunna veta vad de egentligen 

upplever? Om man utgår från att könsroller är en social konstruktion är det inte nödvändigtvis 

så att pojkar inte i lika hög grad upplever oro som flickor bara för att de anses tillhöra den 

manliga könsrollen. Denna studie skulle därför kunna utvecklas med exempelvis intervjuer 
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där man skulle kunna jämföra de svar eleverna har gett i enkäten med det de säger i intervjun. 

Tenderar flickor och pojkar att uppge mer likadana svar då man talar med dem eller är det 

lättare för dem att vara uppriktiga när de får skriva?  

 

Man kan ändå säga att pojkarna i kategori 4 har ett könsstereotypt beteende då de inte tycks 

känna någon oro eller rädsla inför muntlig framställning. Detta beteende skulle kunna tyda på 

att de är likgiltiga även inför andra uppgifter i skolan eller att de inte ser muntlig framställning 

som någonting meningsfullt. Att känna dessa negativa känslor korrelerar heller inte med 

manlighetsnormen, utan skulle kunna ses som ett tecken på kvinnlighet. Pojkarna verkar alltså 

värdera tillhörigheten till sin egen könsnorm högre än goda prestationer. Kanske är detta fallet 

även för flickorna då upplever stark nervositet och oro även om detta påverkar deras 

framträdanden. Könsstereotypa beteenden och könsroller är inte något typiskt för skolan men 

ska flickor behöva uppleva ångest när de ska tala inför klassen bara för att de är flickor? Jag 

tror att det är viktigt att man som lärare är medveten om denna skillnad för att man ska kunna 

motverka könsstereotypa beteenden i klassrummet, för om man inte vet att problemet finns, 

hur ska man då kunna göra någonting åt det?  

 

Skillnader i upplevelser mellan elever på olika program säger kanske ännu mer om den 

svenska skolan och vårt samhälle. Både Malmgrens (1992) och Bergmans (2007) studier har 

visat att elever på yrkesförberedande program får ett ”lägre” svenskämne än elever på 

studieförberedande vars svenskämne karakteriseras av ett slags ”finkultur”. Detta trots att alla 

nationella gymnasieprogram omfattas av samma styrdokument (Skolverket, 2011). Ask 

(2005:60) menar till och med att elevernas programtillhörighet är det som framför allt styr 

vilken slags svenskundervisning eleverna får. Hon har sett att yrkesförberedande program får 

sämre lokaler, material och undervisningskvalitet än studieförberedande program (2005:60). 

Vad forskningen visar är alltså att de yrkesförberedande programmen tycks behandlas sämre i 

jämförelse med studieförberedande program. Den dystra sanningen är att även resultaten av 

min undersökning pekar på att det finns en skillnad mellan gymnasieprogrammen. Eleverna 

på estetprogrammet har de mest positiva upplevelserna vilket möjligtvis kan förklaras med att 

eleverna på detta program är vana att stå på scen och framträda inför en publik. Även 

samhällsvetenskapseleverna har positiva upplevelser vilket även gäller elever på 

samhällsvetenskapsprogrammet i Olsson Jers (2010:129) undersökning. Något mindre 

positiva är eleverna på ekonomiprogrammet som till största del återfinns inom kategori 1 och 

2. Åt det negativa hållet drar naturvetenskapseleverna även om eleverna på barn- och 
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fritidsprogrammet är de som har de mest negativa upplevelserna. Detta är 

uppseendeväckande. Eleverna på barn- och fritidsprogrammet utbildar sig till att jobba med 

barn, unga och familjer där de på olika sätt kommer att ställas inför situationer som ställer 

krav på deras muntliga förmåga. Trots detta är det dessa elever som upplever störst nervositet 

inför muntlig framställning och det är denna elevgrupp som har mest talängslan. Forskning 

visar att skolan reproducerar socioekonomiska skillnader och att det är den sociala 

bakgrunden som i hög grad styr elevernas val av gymnasieprogram (jfr Malmgren, 1992; 

Arnman & Jönsson, 1986). Vissa gymnasieprogram kommer på så sätt att dra till sig vissa 

elevgrupper. Eleverna på barn- och fritidsprogrammet som deltar i denna undersökning skulle 

därför kunna kom från hem där studier premieras måttligt och där de tidigare kunnat undgå att 

framträda muntligt och därför inte fått någon vana i att stå framför klassen. Detta blir som en 

nedåtgående spiral som jag tror bara kan brytas om skillnaderna medvetandegörs så att aktiva 

förändringar kan komma till stånd. För elevers resultat i skolan eller deras upplevelser av 

muntlig framställning ska inte vara beroende av vilken socioekonomisk status elevens familj 

har. 

5.3 Systematisk talträning 

Eftersom forskning har visat att elever på studieförberedande program får läsa ett svenskämne 

med högre kvalitet än elever på yrkesförberedande program (jfr Malmgren, 1992; Bergman, 

2007) är det väsentligt att se vad eleverna själva säger om sin undervisning i svenska som rör 

muntlig framställning. I min undersökning är det i synnerhet eleverna på 

samhällsvetenskapsprogrammet som menar att den undervisning de får för närvarande ger 

dem de bästa förutsättningarna att kunna känna sig säkra och trygga vid muntlig 

framställning. Även esteteleverna uppger att de är nöjda med sin undervisning. Detta resultat 

tyder på att det finns ett samband mellan positiva upplevelser och fungerande undervisning 

eftersom det är dessa elever som också har de mest positiva upplevelserna. Det är dock bara 

elevernas uppfattningar om vilken undervisning de får som kommer fram här, om man hade 

observerat undervisningssituationer hade kanske resultatet varit ett annat. Samtidigt är det 

svårt att bortse från elevernas upplevelser, för om de uppfattar en undervisning som icke 

tillräcklig, är den då inte det även om läraren menar att hans eller undervisning ger eleverna 

de bästa förutsättningarna? På grund av detta samband är det viktigt att vara medveten om hur 

undervisningen kring muntlig framställning bör ser ut, dels enligt eleverna, dels enligt 

forskning. Det eleverna framför allt är nöjda med är att de får grunderna i retorik. Det innebär 

att de får kunskap om hur man lägger upp ett tal och hur man håller det genom analyser av 
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kompetenta talare och användning av begreppen ethos, logos och pathos. Dessutom lär de sig 

att disponera sina tal och om hur kroppsspråk, tonläge och stilfigurer kan påverka publiken. 

Denna retoriska kunskap ligger i linje med Palmérs (2010:96) forskning där hon visar på 

retorikens betydelse för att eleverna ska bli säkra talare. Hon menar att retoriken utgör den 

viktiga metakunskapen som behövs i muntlig framställning (2010:96). 

 

Vidare önskar eleverna generellt att de får tillräckligt med tid till förberedelser, att de får välja 

ämnet själva, att de får välja hur många de ska tala inför och att klassrumsklimatet är 

accepterande och avspänt. Vikten av goda förberedelser är något som styrks av Axelsson 

(2011:13–14) som menar att nervositeten minskar ju mer förberedda eleverna är. Ask 

(2012:51) skriver också att förberedelserna är ännu viktigare för elever med talängslan som 

behöver fasta ramar. Skiöld (1992:68–69) håller med eleverna om att de bör få välja vad de 

ska tala om då han har kommit fram till att det kan minska obehaget hos eleverna. Eleverna 

efterfrågar alltså samma saker som forskningen förespråkar. Ett konkret undervisningsförslag 

från en elev handlade om högläsning. Eleven önskade detta då han eller hon ställde sig 

frågande till om klasskamraterna över huvud taget skulle lyssna på den som framför sitt tal 

och eftersöker alltså ett lyssnade klimat i klassrummet med hjälp av högläsningsövningar. 

Enligt Strömquist (1992:46) kan högläsning dock bidra med mer. Eleverna tränas då dels i 

exponera sig för andra blickar och uppmärksamhet, dels får de möjlighet att diskutera gester, 

mimik och röstbehandling som alla är viktiga delar i muntlig framställning (Strömquist, 

1992:46). 

 

Strömquist (1992:36) förespråkar en medveten och genomtänkt undervisning i form av ett 

systematiskt upplagt träningsprogram för att motverka det obehag många elever känner i 

samband med muntlig framställning. Även eleverna vill ha riklig träning och de betonar att de 

önskar många olika slags muntliga övningar så att de bygger upp en säkerhet i att framträda i 

olika situationer. Min undersökning har kunnat visa att om man tar reda på elevernas 

upplevelser kan viktiga upptäckter göras och därför tror jag man som lärare kan vinna mycket 

på att ta hänsyn till elevernas upplevelser. I början när man träffar eleverna kan man ta reda 

vad just dessa elever känner inför till exempel muntlig framställning. Vill de till en början tala 

inför en liten publik? Vill de välja ämnet själva? Om man utgår från eleverna kan man ge dem 

bättre förutsättningar att kunna känna sig säkra och trygga i olika talsituationer. Jag tror också 

att det är så man bör gå tillväga om man ska kunna anpassa undervisningen så att den blir den 

insiktsfullt och noggrant planerad som Strömquist (1992:59) förespråkar. Att eleverna 
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utvecklar en säkerhet muntliga situationer är mycket betydelsefullt, för eleverna ska inte bara 

framträda muntligt i skolan utan det finns en hel värld utanför den som ställer krav på deras 

muntliga kommunikationsförmåga. 
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Bilaga 
 

      Upplevelse av muntliga             

redovisningar/presentationer 

 
 
Namn:____________________________________ 
Program:__________________________________ 
Jag är:               Kvinna                Man 
 
 
1. Beskriv dina känslor och tankar inför några olika situationer där du redovisar eller 
presenterar något muntligt inför en större grupp. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. Beskriv undervisningen i svenska som berör muntliga redovisningar/presentationer. 
Hur ser förberedelserna och undervisningen ut? Vad får du lära dig om hur du ska 
hålla muntliga redovisningar/presentationer? 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

3. Tänk dig in i följande situation: du ska muntligt redovisa ett arbete för klassen. Ge 
exempel på hur du känner dig: (a) när det är din tur och du ska gå fram till tavlan, (b) 
under tiden du redovisar, (c) när du är klar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4a. Beskriv de bästa förutsättningarna för att du ska känna dig så trygg och säker som 
möjligt vid muntliga redovisningar/presentationer/tal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4b. Ge förslag på hur undervisningen kring muntliga redovisningar/presentationer 
skulle kunna se ut för att ge dig de bästa förutsättningarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! Vid frågor, kontakta mig: sanwo072@student.liu.se 


