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Syftet med denna uppsats är att undersöka några gymnasieelevers erfarenheter av muntlig 
framställning i svenskämnet. Studien undersöker även hur läraren arbetar med elevers 
muntliga framställning. Detta undersöktes med hjälp av elev- och lärarintervjuer. I resultaten 
framkommer det att eleverna känner en viss osäkerhet och oro inför muntlig framställning och 
orsakerna till detta kan kopplas till klassrumsklimatet och elevernas känsla av trygghet samt 
hur väl förberedda de är. Samtliga lärare i studien använder de metoder som i teorin omnämns 
vara effektiva för att minska elevernas nervositet och göra deras inställning till muntlig 
framställning mer positiv. Slutsatsen som dras är att läraren behöver ge eleverna mer övningar 
och träning, konkreta och tydligare återkoppling och att läraren finns som ett stöd under och 
efter den muntliga framställningen.  
 
Nyckelord: muntlig framställning, nervositet, talängslan, retorik, lärar- elevperspektiv, 
klassrumsklimat, återkoppling 
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1 Inledning 

Idag har goda kommunikativa färdigheter en stor betydelse och dessa är alltmer 
efterfrågade. Dagens samhälle, som vi ofta kallar för ett informationssamhälle, ställer 
höga krav på vår förmåga att kommunicera (Backlund, 2009:33). Enligt den aktuella 
ämnesplanen (Lgy11) i svenska för gymnasieskolan spelar elevernas förmåga att 
framträda muntligt i klassrummet en central roll. Det förekommer ofta på gymnasiet 
att elever förväntas stå och hålla muntliga presentationer, men det är långt ifrån alla 
elever som känner sig bekväma med att tala inför andra. Att hålla muntliga 
presentationer är oftast inte lätt och många elever är inte vana vid att hålla ett 
framförande inför en grupp människor. Det kan handla om att eleven känner ett visst 
obehag eller en nervositet inför att tala inför en större grupp. Det är även en 
utmaning för lärarna att hitta olika tillvägagångssätt för att främja den 
kommunikativa förmågan hos elever (Jers, 2010). För blivande lärare är det därför 
intressant att undersöka detta ämne för att kunna utveckla undervisning om muntlig 
framställning, för att kunna på bästa sätt anpassa undervisningen till eleverna. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka några gymnasieelevers erfarenheter av 
muntlig framställning i svenskämnet. Det är således intressant att även undersöka 
hur några svensklärare på gymnasiet arbetar praktiskt för att bidra till elevens 
kommunikativa utveckling. Jag kommer i denna studie använda mig av begreppet 
muntlig framställning när jag talar om den talsituation som uppstår när eleverna 
håller muntliga presentationer framför klasskamrater och lärare. 
 
Forskningsfrågor: 

1) Vilka erfarenheter har vissa gymnasieelever av muntlig framställning? 
2) Vilka arbetssätt använder läraren för att organisera undervisningen om 

muntlig framställning? 
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1.2 Disposition 

 
I kapitel 2 redogörs för styrdokument och relevanta begrepp för studien samt tidigare 
forskning. I kapitlet 3, diskuteras material, datainsamlingsmetod, 
databearbetningsmetod, etiska överväganden samt undersökningens reliabilitet och 
validitet. I kapitlet 4 ges en sammanställning av de resultat som framkommit från 
materialet. I kapitel 5 diskuteras resultaten relaterat till den tidigare forskningen 
samt även slutsatser och framåtblickar. 
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2  Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs för styrdokument, litteratur och tidigare forskning. Den 
forskning som behandlas tar upp elevers upplevelser av muntlig framställning samt 
även vad läraren kan göra för att ta hänsyn till elevernas upplevelser.  

2.1 Styrdokument 

I den nuvarande läroplanen för gymnasiet (Lgy11a) har den muntliga kommunikativa 
kompetensen en central roll inom svenskämnet. Det är skolans uppgift att utveckla 
elevernas kommunikativa och sociala kompetens. I läroplanen för gymnasieskolan 
står det följande (Lgy11:161a): 

• Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen 
samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner. 

 

• Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt 
sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, 
mottagare och kommunikationssituation i övrigt.  

 
Det framhålls tydligt i läroplanen att muntlig framställning upptar en viktig del av 
svenskämnet. Förmåga att muntligt kunna förmedla tankar och åsikter innefattas i 
samtliga nivåer av betygskriterierna. Anne Palmér (2010) som är lektor i svenska vid 
Uppsala universitet och som forskar inom det svenskdidaktiska fältet, skriver att 
svensklärare ska bedöma elevers produktiva språkförmåga genom att arbeta med de 
helheter som utgörs av muntliga eller skriftliga texter av olika slag. De muntliga 
texterna syftar på dialoger, samtal mellan två eller flera personer, men det kan också 
vara monologer, muntliga anföranden av olika slag (s. 5–6).  

2.2 Den muntliga framställningens status i skolan  

I Cecilia Olsson Jers avhandling Klassrummet som muntlig arena – att bygga och 
etablera 15 ethos (2010) skriver hon att muntlig framställning inte har samma status 
som den skriftliga framställningen i skolan (s.10–19). Jers (2010) menar att skolan 
inte ger eleverna tillräckligt med möjligheter till att utveckla den muntliga 
kompetensen, och att läraren behöver nya didaktiska verktyg för att stimulera elevers 
motivation för muntlig framställning. Palmér (2008) framhåller att forskning inom 
muntlig framställning oftast inte är så omskriven. Det pågår en hel del forskning 
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inom skriv- och läsutveckling och detta återspeglas även i svenskundervisning där 
den skriftspråkliga utvecklingen ofta sätts i centrum. Palmér menar att läraren ofta 
därför tenterar att ta muntlig framställning för givet, och detta kan bland annat bero 
på att uttrycksformen ofta ses som en variant av ett lärarlett helklassamtal (s.25–30). 
    I Jers (2010) avhandling framkommer det att eleverna anser att de får mer 
undervisning i skriftlig än i muntlig framställning. Vidare menar eleverna att de ofta 
upplever en känsla av osäkerhet när de ska redovisa muntligt inför sina 
klasskamrater (s. 134). Siv Strömquist (2008) som är docent i nordiska språk vid 
Uppsala universitet, skriver att det tas för givet i dagens informationsinriktade 
samhälle att praktiskt taget varje individ ska kunna skriva och tala offentligt. 
 (s.11). Den muntliga framställningen förkommer numera i de flesta av skolans 
ämnen men att det är allt vanligare inom svenskämnet (Palmér, 2010:79). Olga 
Dysthe (1996) som är professor i pedagogik och känd för sitt engagemang för 
processorienterad skrivutbildning och för praktikinriktad lärandeforskning, skriver 
att förberett tal och muntlig framställning i klassrummet ofta innebär att elever 
använder sig av skriftligt manus vid presentationer av grupparbeten och 
projektarbeten (s. 198–199). Jan Anward (1983) som var professor i språk och 
kulturforskning, skriver att även om det förberedda talet kan framföras i grupp 
handlar muntliga anförandet framför allt om monologer. Han skiljer mellan styrd och 
fri monolog i muntlig framställning. Han beskriver fri monolog som självständig och 
den kan både vara muntlig och skriftlig, och styrd monolog karaktäriseras av ett 
formaliserat samtal. Ett exempel på styrd monolog kan vara en debatt som består av 
flera deltagare men där oftast en person styr och ger ordet   
(s. 25–27).  

2.3 Den goda talaren  

För att eleven ska bli en god talare handlar det bland annat om talarens trovärdighet 
(ethos) kroppsspråk och prosodi. Palmér (2010) skriver att ett grundläggande krav 
för att nå ut till sin publik är att talarens röst bär ut i rummet. Hon lyfter fram vikten 
av ett medvetet kroppsspråk och förmågan att skapa ögonkontakt med åhörarna. 
Hon skriver också om att det underlättar för eleverna att använda sig av eventuella 
hjälpmedel som en del av den muntliga framställningen. Med hjälpmedel syftar hon 
på manus, powerpoint eller multimediala inslag: film, bild, dramatisering, musik.  
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Hon lyfter också fram den mentala förberedelsen som en viktig faktor för den 
muntliga framställningen (s. 122–125).  
    Palmér (2008) skriver att för att läraren ska underlätta för eleverna att hålla 
muntliga framställningar är det bra att läraren låter eleven tala om ett ämne som är 
intressant för mottagarna och som talaren har kunskap om (s. 26). Dock menar 
Strömquist (2008) att det är viktigt att läraren betonar för eleverna att inte läsa från 
ett skrivet manus i sitt framträdande. Hon skriver att när talaren läser innantill kan 
presentationen falla på ett ögonblick eftersom talaren kan tappa kontakt med 
åhörarna (s. 24). Penne och Hertzberg (2011) påpekar att muntlig presentation står 
och faller med hur den blir mottagen. Därför är det av yttersta vikt att läraren talar 
om det för eleverna att även lägga stor vikt vid lyssnarrollen (s. 23). 
     I Charles W, James M. Honeycutt och Graham D. Bodie (2015) två studier visar 
forskarna hur en metod som bygger på en mental process av visualiserad interaktion 
kan eliminera rädsla för att kommunicera, förbättra talflödet och ge en ökad 
självuppskattning av det muntliga framförandet. I den första studien har de gjort ett 
experiment med universitetsstudenter, som slumpmässigt delades in i två grupper. 
Första gruppen fick genomgå ett övningsprogram där deltagaren med olika metoder 
kunde förbereda och repetera inför ett muntligt framförande, som de sedan skulle 
dokumentera med en videoinspelning. Den andra gruppen fick ingen möjlighet att 
förbereda sitt muntliga framförande innan det spelades in. Experimentet upprepades 
två gånger för att öka validiteten och reliabiliteten, och det insamlade materialet från 
videofilmerna kodades till två kategorier: utifrån vocalized, talflödet, och silent 
pauses, tystnad i talflödet. I den andra studien gjorde de också experiment med 
universitetsstudenter, men från ett annat universitet. Även här har de slumpmässigt 
delats in i fyra grupper, tre experimentgrupper och en kontrollgrupp. Med hjälp av 
olika metoder repeterade och förberedde sig experimentgrupperna ett muntligt 
framförande men även här fick kontrollgruppen inte utrymme för egen förberedelse. 
De insamlade materialen bearbetades på samma sätt som den fösta studien där den 
dokumenterades via videofilm och kodades sedan för databehandling. Slutsatsen som 
de kom fram till var att det är möjligt att förbättra kvalitén på muntlig framställning 
och reducera talängslan med hjälp av artikelförfattarnas utarbetade metod. 
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2.4 Systematisk talträning 

Det är viktigt att läraren har en medveten och genomtänkt undervisning i muntlig 
framställning som inbegriper ett systematiskt upplagt talträningsprogram. 
Systematisk talträning är när läraren kan träna eleverna till att känna sig säkrare och 
att bli bättre på att tala inför grupp (Strömquist, 1992:38-39b). Strömquist (1992b) 
skriver att den systematiska talträningen oftast börjar med olika sorters lekar, och  
högläsning, och därefter går man vidare till regelrätta muntliga framträdanden. 
Huvudsyftet ligger i att skapa vana, progression och trygghet hos eleverna. 
Strömquist påpekar att det kan vara en fördel att de inledande övningarna i 
systematisk talträning börjar mycket enkelt, för att sedan successivt bli allt mer 
avancerade. Hon skriver att eleverna gynnas i början mest av att lära sig tips, goda 
råd, strategier för att det inte på något sätt ska leda till att eleven tappar 
självförtroendet.  
     Palmér (2008) påpekar att den positiva utvecklingen som följer systematisk 
talträning är att eleven får möjligheten till att noggrant förbereda sina framträdanden 
och övervinna rädslan inför talsituationer (s. 26). Strömquist (1992) förespråkar att 
en systematisk talträning kan oftast motverka det obehag som många elever känner 
inför muntliga framställningar (s. 47). 

2.5 Talängslan  

Strömquist (2000) skriver att begreppet talängslan kan beskriva två olika 
omständigheter. Det kan antingen handla om att individen har en allmän blyghet, 
rädsla eller ångest för att yttra sig inför andra, eller att personen har en ovanligt stark 
ovilja inför den mer specifika kommunikationssituation som det offentliga talandet 
innebär (s. 94). Ulrika Axelsson (2011) som är universitetsadjunkt, menar att 
talängslan är en stor nervositet inför en muntlig presentation. Att vara nervös är en 
naturlig reaktion och kan till och med vara positivt då det kan skärpa sinnet hos den 
som ska tala. Nervositet kan uppstå en stund innan och under själva presentationen 
men det minskar ofta efter några minuter. Men talängslan försvinner inte lika snabbt 
och kan infinna sig upp till flera veckor innan dagen då framförandet ska äga rum (s 
.13). James C. McCroskey och Virginia P. Richmond (1991) menar att talängslan 
således är ett utbrett problem bland elever och att de behöver ges möjlighet till 
alternativa vägar för att tala inför grupp. 
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Deborah C. Beidel, (1999) som har undersökt sambandet mellan talängslan och social 
fobi, menar att talängslan inte behöver handla om att man har social fobi. Men i 
hennes studie visade det sig att 89 % av barnen som deltog i studien med social fobi 
upplevde rädsla i situationer som kräver att de talar inför andra (s. 643 – 650). Enligt 
McCroskey och Richmond (1991) har ungefär 20 procent av eleverna i skolan 
talängslan, och det är oftast elever med låg självkänsla och låg vilja att kommunicera. 
De menar att dessa elever därför kan riskera att hamna efter i kunskapsutvecklingen 
eftersom de ofta undviker att kommunicera eller ta hjälp av lärare och andra elever. 
McCroskey och Richmond (1991) påpekar att det är viktigt att läraren bedriver en 
medveten muntlig träning med eleverna, där alternativa strategier kopplade till 
muntlig framställning nyttjas. Att erbjuda elever med talängslan att komplettera 
muntlig framställning skriftligt, är något de avråder från och menar att det inte 
utvecklar dem i en muntlig kommunikativ riktning. De menar att läraren kan ge 
dessa elever möjligheten att arbeta med muntlig framställning i mindre grupp, då det 
kan underlätta för dem att agera muntligt inför en mindre publik (s.13–15). 
      Jers (2010) lyfter fram att ibland förekommer det att vissa elever vägrar att delta i 
muntlig framställning. Detta blir ofta ett problem för de eleverna att klara av 
slutbetyg i samtliga kurser. Sofia Ask (2012) som är lektor i svenska språket med 
didaktisk inriktning, framhåller att det krävs särskilda insatser för att eleverna med 
talängslan ska kunna nå styrdokumentens kunskapsmål (s. 51–53). Eftersom 
muntliga framställningar är ett obligatoriskt moment i svenskämnet går det inte att 
bortse från dem. I den muntliga delen av de nationella proven krävs exempelvis att 
eleverna ska tala inför grupp (Skolverket, 2011b). Ask (2012) skriver att 
förberedelserna för muntliga framställningar därför är viktiga för dessa elever. Det är 
viktigt att läraren hjälper eleverna att känna sig bekväma med att improvisera, ha 
tydliga manus, fast struktur, ramar och förutsägbarhet.  
       Axelsson (2011) framhåller att det är viktigt att man som lärare uppmärksammar 
och uppfattar de dolda budskap som ligger hos talängsliga elever, och att man 
försöker lösa problemet (s. 16). I enlighet med Axelsson (2011) menar Bo-Arne Skiöld 
(1992) att man kan motverka elevernas obehagskänslor genom att lärare blir mer 
medvetna om problemet och hur eleverna upplever de situationer de ställs inför. Han 
skriver också att det är viktigt att läraren arbetar med återkommande inslag av 
muntlighet, såsom tal och samtal i undervisningen (s.68–69). Strömquist (2000) 
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lyfter fram talträning som en viktig faktor: att den ska läggas upp utifrån ett 
progressionstänkande och där hon poängterar vanans betydelse (s. 64).  
      Jers (2010) och Rooswall Persson (2000) menar att de vanligaste lösningarna för 
talängsliga elever är att de får redovisa inför mindre grupper. Cohen och Lotan (1997) 
har undersökt smågruppssamtalens effekter på elevgrupper. Deras resultat visar att 
interaktionen som frammanas i smågruppssamtal kan göra interaktionen mellan 
elever mer jämlik. De menar att på det sättet kan eleverna bli mer bekväma och vana 
att tala inför en grupp. 

2.6 Klassrumsklimat  

Jers (2010) skriver att flera vetenskapliga studier har visat att trivsel och ett 
tillåtande klassrumsklimat underlättar för eleven att hålla muntlig framställning. 
Hon skriver: 

Trivsel och ett tillåtande klassrumsklimat utesluter dock inte att elever känner oro i muntliga 
situationer. Däremot kan man förutsätta att trivsel och ett tillåtande klassrum underlättar för 
elever att hantera den oro som de flesta känner. (Jers, 2010:164) 

Det finns en beroendeställning mellan talaren och publikens reaktioner i den 
kommunikationssituation som skolans muntliga framställning innebär. Därför är det 
viktigt att lärare uppmärksammar vilken kultur som etableras och inte underskattar 
publikens roll för talaren (Jers, 2010:46). Strömquist (1998) pekar ut några 
förutsättningar för elevers kommunikativa utveckling. Hon menar att det är viktigt 
med övning i ett tryggt klimat eftersom det kommer leda till både vana och kunskap. 
På det sättet får eleverna strategier och ökat självförtroende, vilket är en viktig grund 
för elevernas kommunikativa utveckling (s. 14–16). För att talträningen ska kunna ge 
positiva effekter är det av yttersta vikt att klassrumsklimatet bygger på trygghet och 
talglädje för eleverna (Strömquist, 1992:36). 
       I Sharon Crowley och Debra Hawhee (2004) studie framkom det att var och en av 
lyssnarna i publiken kan ha en förkastande, likgiltig eller accepterande attityd till 
talaren eller ämnet (s. 12). Dysthe (1996) skriver att det klimat som utvecklas i varje 
klass utövar ett starkt inflytande på klassens medlemmar, och att trivsel och 
tillåtande klassrumsklimat kan hjälpa eleverna att hantera oron (s. 25). McCroskey 
och Richmond (1991) skriver att skolmiljön har en avgörande roll för elevernas 
inställning till muntlig framställning.  
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2.7 Återkoppling på elevens muntliga framställning  

För att kunna hjälpa eleven att utveckla sin muntliga kommunikativa kompetens är 
det viktigt att läraren ger återkoppling på elevens muntliga framställning. Jers 
(2010:62 ff.) påpekar att det är viktigt att eleverna efter varje muntlig och skriftlig 
framställning får återkoppling på sin prestation. Syftet är att läraren ska hjälpa 
eleverna vidare i deras utveckling. Jers har kommit fram till att responsen från 
lärarna var bristfällig och handlade mer om framförandet än om innehållet, när det 
gällde muntlig framställning. Hon menar att återkopplingen måste vara tydlig och 
meningsfull för eleven om utveckling och lärande ska ske, fokus ska ligga på 
processen och inte på personen i fråga. 
      År 2001 genomfördes en granskning i Norge av hur lärare arbetade generellt med 
muntlighet i skolan. Resultaten av granskningen visade att lärare drog sig för att ge 
respons efter elevernas muntliga framställning (Jers, 2010:66). Jers lyfter fram 
svårigheterna för läraren med responsgivning i anslutning till muntlig framställning; 
att det är känsligt, både för läraren och eleven men att det är av yttersta vikt att 
eleven får respons. Strömquist (1998) skriver att responsgivning är viktigt och 
avgörande för elevens fortsatta utveckling och att läraren har en viktig roll att hjälpa 
fram eleverna. Hon menar att det är viktigt att läraren ger konstruktiv kritik på ett 
sådant sätt att det inte underminerar eleven. Det är viktigt att läraren går varsamt 
och försiktigt fram när den går vidare till att kommentera elevens framträdande. 
Läraren kan ställa frågor med en positiv klang så att de positiva delarna kommer 
fram först för att sedan spinna vidare på dem (Strömquist, 1998:53).  
      Jers (2010) påpekar att responsen på muntlig framställning kan delas in i direkt 
och utvidgad respons. Den förstnämnde handlar om att responsen sker i direkt 
anslutning till en elevs muntliga framställning och riktar sig till den enskilda eleven, 
och oftast medan klasskamraterna lyssnar. Och den andra handlar om att eleven får 
respons vid ett senare tillfälle och baseras på samtal och reflektion (s. 168).   
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3 Material och metod 

Detta kapitel beskriver de tillvägagångssätt som har använts för att uppnå studiens 
syfte. Kapitlet inledas med en presentation av det metodval som använts i studien. 
Vidare presenteras en beskrivning av genomförandet, metod för analys, de 
forskningsetiska övervägandena samt undersökningens reliabilitet och validitet. 

3.1 Metodval 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes en kvantitativ metod som 
genomfördes med hjälp av intervjuer. Intervjuer som datainsamlingsmetod är 
lämplig när man är intresserad av människors erfarenheter och uppfattningar 
(Denscombe, 2009:232–233). Jag valde semistrukturerade intervjuer eftersom jag 
såg detta som en lämplig metod då den ger möjlighet till att få fram utförliga svar på 
de frågor som ställs (Denscombe, 2009:234–235). Efter det har intervjuguider inför 
intervjuerna skapats för att samla in material till empirikapitlet (se bilaga 2–3) . 
Detta skapade en grund för studiens analys och slutsatser, och förståelse skapades 
under studiens gång genom att jämföra redan befintlig forskning med insamlade 
data. 

3.2 Datainsamling  

En central del av uppsatsprocessen är datainsamlingen. Denscombe (2009) skriver 
att man kan tala om två typer av data. Man kan tala om primärdata, som handlar om 
att forskaren själv samlat in data med hjälp av någon relevant insamlingsmetod, t.ex. 
observationer, intervjuer eller enkäter. Och man talar om sekundärdata som är data 
som tidigare samlats in av forskare eller individer för detta egna forskningssyfte.  
 I denna studie har jag använt mig av primärdata. Det har jag samlat in genom 
intervjuer. Studiens data består av samtalsintervjuer med ett urval av respondenter 
som arbetar som lärare i svenska på gymnasiet samt elever som läser svenska på 
gymnasiet. Patel & Davidsson (2011) lyfter fram vikten av samtalsintervjuer som 
datainsamlingsmetod. De menar genom att delta i en kvalitativ intervju får 
respondenterna utrymme att utveckla sina svar och de får även möjlighet att använda 
sig av egna ord (s.81–82). Därför är denna datainsamlingsmetod mest lämpad för att 
uppfylla studiens syfte då detta ger utrymme för respondenterna att ge synpunkter på 
området. 
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3.3 Urval  

För att informationskällan ska vara lämplig för min studie valde jag att intervjua  
två svenska lärare på gymnasieskolans samt två elevgrupper.  
     Lärarna som jag intervjuade jobbar på två olika skolor. Fördelen som jag ser med 
att ha informanter från olika skolor är att det kan bli mer varierade svar. Båda lärarna 
har olika långa erfarenhet av att arbeta som lärare. Den ena läraren har 5 och den 
andra har 12 års yrkeserfarenhet: 
 
Lärare A: svenska lärare: 5 år 
Undervisar: svenska 1, svenska 2, SVA1 och SVA2 

 
Lärare B: svenska lärare: 12 år 
Undervisar: svenska, engelska  

 
För att komma åt elevernas upplevelser av muntlig framställning måste studien även 
utgå från elevernas perspektiv. De elever som jag intervjuade läste sitt tredje år på 
gymnasiet. Jag ville att informanterna skulle gå i gymnasiets årskurs tre eftersom de 
kan redogöra för sina upplevelser av undervisning, d.v.s. de har större erfarenheter 
än andra elever. På det sättet kan de blicka bakåt och också hunnit få perspektiv och 
distans till det de tidigare varit med om. Genom att ha respondenter med relevant 
kunskapsbakgrund bidrar det till mer djupgående diskussioner kring de faktorer som 
undersökningen avser att studera. Alla informanter gick på ett teoretiskt program. 
Det bestod av sex flickor och fyra pojkar. Och alla som deltog var myndiga vid 
intervjutillfället. 

3.4 Genomförandet  

För att kunna få tag på informanter skickade jag ut information i form av ett 
missivbrev (se bilaga 1) med beskrivning av denna studie till olika gymnasielärare för 
godkännande av intervjuerna. Läraren godkände genom en underskrift på 
missivbrevet. I mejlet tillfrågades läraren om hen hade möjlighet att fråga sina elever 
om de hade möjligheten att ställa upp på en intervju. Jag hade inga specifika krav 
förutom informanternas årskurs (läser sista året på gymnasiet) och ämne (svenska). 
Det var dessa aspekter som jag menade skulle bidra med något särskilt till min 
studie.  
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Efter att jag fick svar från dem fick läraren förslag av mig på tider för intervjuerna 
med dem samt eleverna och därefter bokade jag in intervjuerna. Jag valde även att 
maila ut intervjufrågorna några dagar innan till läraren, för att de skulle ha möjlighet 
att sätta sig in i frågorna. Undersökningen genomfördes på två olika skolor, två 
gymnasielärare och fem elever från respektive klass valdes ut, för att genomföra 
intervjun. Jag började med att intervjua läraren enskilt, och den avsatta tiden för 
intervjuerna var cirka 45–60 minuter, men det tog cirka 40–45 minuter per intervju.  
     Vid elevintervjuerna valde varje lärare ut fem elever som ville/hade möjligheten 
att delta i en gruppintervju. Den avsatta tiden för intervjuerna var cirka 60 minuter 
men det tog ungefär 40–50 minuter per grupp. Anledningen till det var att vissa i 
gruppen var ganska eniga och ibland kunde vissa elever enbart svara på tilltal. Detta 
gjorde ibland att det inte uppstod någon intensivare diskussion gällande frågorna. 
Därför kunde min roll som samtalsledare bli mer ledande än vad jag hade planerat. 
     För att samla in empiri användes en semistrukturerad intervju, vilket innebär att 
intervjuaren är anpassningsbar vad gäller exempelvis i vilken turordning frågorna 
ställs och att följdfrågor kan ställas efter informantens svar (Bryman, 2011:203–205). 
Bryman (2011) lyfter fram fördelen med semistrukturella intervjuer. Han skriver att 
informanten inte behöver känna sig påverkad att svara på ett speciellt sätt och den 
friheten kan ge forskaren ytterligare data (s.203–205).  
 Med tillstånd från både läraren och eleverna valde jag att spela in (audio). Det är 
alltid en fördel att spela in intervjuerna då man får möjligheten att lyssna på det flera 
gånger om någonting skulle vara oklart, samt att man har möjligheten att 
transkribera ljudmaterial till skriftspråk. Bryman (2011) skriver att ljudinspelning är 
en adekvat form av dokumentation då det ger ett bättre flyt i diskussionerna eftersom 
forskaren slipper anteckna. Nackdelen med ljudinspelning kan påverka de 
intervjuade i en viss riktning (Dahlin-Ivanoff, 2015:81–83). Därför är det viktigt att 
man placerar det som används som ljudupptagning utom synhåll för eleverna, vilket 
jag var noga med att göra  

3.4.1 Intervjuer 
 
Björklund & Paulsson (2012) skriver att en intervju kan utföras personligt, via mail, 
telefon eller ett personligt möte. Det som är nackdelen med telefon- och mailintervju 
är att det personliga mötet och samspelet försvinner eftersom det inte går att läsa av 
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kroppsspråk i jämförelse med en personlig intervju (s. 69). Jag valde därför att 
genomföra personliga möten med respondenterna. 
      När jag intervjuade läraren ställdes samma frågor (se bilaga 2), till alla och 
därmed blev intervjuerna relativt strukturerade. Jag hade möjlighet att ställa 
följdfrågor, men det var inte ofta jag ansåg det vara nödvändigt.Fördelen som jag såg 
med intervjuerna var att nödvändiga följdfrågor kunde ställas till informanten för att 
reda ut oklarheter. Detta skulle inte ha varit möjligt vid exempelvis enkäter eller 
observationer, då studien söker mer utförliga svar. När jag intervjuade eleverna så 
valde jag att göra det gruppvis, detta för att skapa trygghet och en god miljö för 
eleverna. Jessica Aspfors och Gunilla Eklund (2012) skriver att genom 
gruppintervjuer kan eleverna känna sig mer trygga i sina uttalanden, till skillnad från 
individuella intervjuer (s. 120–125). I en individuell intervju kan det finnas risk för 
att eleverna ser sig som underlägsna till den som intervjuar då de inte känner den 
personen. Jag ansåg därför att gruppintervjuer som metod var väl lämpad för min 
studie. Under intervjuerna var jag noga med att säkerställa att samtliga elever gavs 
möjlighet att komma till tals, genom att ha ögonkontakt med alla och försökte få med 
alla in i diskussionen. Därför var det viktigt för mig som samtalsledare att vara 
uppmärksam på det och se till att alla elever kom till tals under varje fråga. 
       Mina frågor som jag ställde till mina informanter var väldigt öppna och 
lättförståeliga vilket bidrog till ett avslappnat samtalsklimat både för läraren och 
framför allt för eleverna. Detta gav en förutsättning för ett trevligt samtal och 
diskussionsforum.  
     Innan intervjuerna ägde rum valde jag att skicka ut information om mitt arbete 
och mina intervjufrågor för att ge läraren tid för att förbereda sina svar.  Läraren fick 
svara på förbestämda intervjufrågor (se bilaga 3) som berörde studiens syfte och 
forskningsfrågor. Till skillnad från läraren fick inte eleverna ta en del av 
intervjuguiden i förväg. Jag önskar dock att eleverna också hade fått det för att 
förbereda sina svar. Eleverna kunde ha behövt det då det skulle kunna också bidra till 
mer utförliga svar. Men det finns alltid en risk att eleverna inte har tid att gå igenom 
frågorna eller att de kan uppleva det som ett förhör i samtalsforumet om de får 
frågorna i förväg. 
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3.5 Analysmetod  

Enligt Patel och Davidson (2011) är det viktigt att informationsmaterialet som erhålls 
vid intervjuer alltid transkriberas, detta innebär att det som säg vid intervjun ska 
skrivas ned (s. 119). Vidare när man har gjort det skall det som anses vara relevant för 
studien tas med och resten ska uteslutas vilket leder till meningskoncentrering. 
Meningskoncentrering handlar om att de meningar som tagits med utformas mer 
koncist. 
     Jag valde att vara noggrann och selektiv när det kom till vilken data som jag ansåg 
var relevant för studiens syfte och frågeställning. Detta gjorde jag genom att lyssna 
flera gånger på de inspelade intervjuerna och gjorde flera genomläsningar av det 
renskrivna textmaterialet, för att bli förtrogen med det insamlade materialet. Vidare 
har jag vid insamling av intervjumaterialet sammanställt och transformerat i olika 
omgångar. Detta för att kunna dra paralleller i informanternas svar genom de 
gemensamma kategorier i informanternas svar, och därefter letade jag efter 
gemensamma ord och begrepp för att få till det till nyckelord. Varje forskningsfråga 
bildade en egen kategori och informanternas utsagor fick en sifferkod utifrån vilken 
kategori de tillhörde. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att kategorisering gör att 
intervjutexter reduceras och struktureras till ett fåtal tabeller och figurer men det kan 
förstås också reduceras till annat också. Vidare menar de att kategorisering kan ge en 
god överblick över intervjuutskrifterna (s. 219). Jag valde att arbeta med förbestämda 
kategorier. 
      Nästa steg i analysprocessen var att jag plockade ut och numrerade den insamlade 
data för att använde det som ett underlag för en kodning; för att kunna placera den 
under lämpliga huvudrubriker. Ett exempel på det var att jag i en kolumn ställde upp 
allt som sades under rubriken elevers upplevelse. På det sättet gav det mig en 
tydligare överblick och skapade sammanhang som kunde jämföras med mina två 
forskningsfrågor: 
 

• Vilka erfarenheter har vissa gymnasieelever av muntlig framställning? 

• Vilka arbetssätt använder läraren för att organisera undervisningen om 
muntlig framställning? 

 
När jag har bearbetat materialet var jag noga med att hitta tydliga likheter och 
skillnader mellan lärarens och eleverna svar för att i resultatet kunna diskutera, 
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argumentera och jämföra det. Sedan har jag i enlighet med Denscombe (2009), 
utvecklat slutsatser som baserats på de mönster, samband samt teman som 
identifierats i insamlade data (s. 373–374). 

3.6 Reliabilitet och validitet  

Forskare bör alltid sträva efter en hög reliabilitet och validitet.  
När forskaren samlar in information måste den veta att samling av information görs 
på ett tillförlitligt sätt (reliabilitet) och att informationen syftar på att undersöka det 
som undersöks (validitet). Det är viktigt att försäkra sig om att undersökningens 
validitet, reliabilitet och generaliserbarhet blir så hög som möjligt och därmed gör 
forskningsresultaten vetenskapligt gångbara (Denscombe, 2016:377–378).  
     Validitet i denna studie innebär att det insamlade materialet är relevant för 
studiens frågeställning. För att säkerställa hög validiteten i undersökningen har jag 
försökt göra det genom att konsekvent ställa val av metod, intervjuguidens frågor, 
analysmetod och resultat mot undersökningens syfte och frågeställningar. Då syftet 
med undersökningen var att synliggöra vilka erfarenheter och tankar eleverna har av 
muntlig framställning, samt hur läraren arbetar med muntlig framställning var det 
erfarenheter och tankar kring fenomen som stod i undersökningens fokus. För detta 
ändamål ansåg jag kvalitativa intervjuer vara bäst lämpade. En nackdel kan däremot 
vara att urvalet är allt för litet för att jag ska kunna dra några generella slutsatser 
utifrån resultaten.  
     När det gäller reliabilitet som hänger ihop med hur reproducerbar undersökningen 
är, har jag i undersökningen valt ut respondenter som är verksamma svensklärare på 
gymnasiet, samt elever som läser svenska i respektive klass. De kan betraktas som 
trovärdiga källor eftersom informanterna har kunskap inom sitt område (se avsnitt 
4.2). När jag intervjuade mina informanter har allting inspelats i form av ljud som 
sedan har transkriberats vilket kan minska risken för felaktiga tolkningar av 
informantens svar (Patel & Davidsson 2011:104).  Vidare handlar reliabilitet om hur 
noggrann och systematisk man har varit under hela forskningsprocessen. Jag har 
noggrant transkriberat intervjuerna och mina kategoriseringar kan alltså granskas 
med hjälp av det transkriberade materialet. För att tydliggöra min studies reliabilitet 
har jag försökt hålla mig neutral i både intervjuerna och analysarbetet och försökt 
eftersträva öppenhet i studiens presentation, systematik i bearbetnings- och 
analysprocessen. 
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3.7 Etiska aspekter  

Vetenskapsrådet (2013) presenteras fyra allmänna huvudkrav på forskningen: 
 

• Informationskravet, innebär att forskaren ska informera informanterna om 
forskningens syfte, vad deras uppgift i projektet är och att deltagandet är 
frivilligt. 

• Samtyckeskravet, innebär att informanterna har rätt att bestämma över sin 
medverkan i forskningsstudien. De får bestämma om/när de vill avbryta sitt 
deltagande.  

• Konfidentialitetskravet, innebär att informanternas personuppgifter ska ges 
största möjliga konfidentialitet. Inga obehöriga får komma åt uppgifter som 
kan uppfattas som etiskt känsliga.  

• Nyttjandekravet, innebär att uppgifterna som samlats in om enskilda personer 
enbart får användas för forskningsändamål och ej för exempelvis kommersiellt 
bruk.  

(Vetenskapsrådet, 2013:6–14) 

 

Jag har i studien förhållit mig till de etiska principerna och dessa fyra krav har 
beaktats under hela arbetets gång. För att förhålla mig till informationskravet har jag 
informerat deltagarna per e-post om syftet med min undersökning. De 
respondenterna som har varit delaktiga i studien har fått kännedom om att den när 
som helst kan avbryta sitt deltagande (samtyckeskravet). Respondenterna blev 
informerade om att inga obehöriga kommer att ta del av deras personuppgifter och 
ljudinspelningen (konfidentialitetskravet). Och för att förhålla mig till 
nyttjandekravet har jag informerat både läraren och eleverna om att det insamlade 
materialet inte kommer att användas i kommersiellt bruk eller i icke-vetenskapliga 
syften, utan bara till den aktuella studien. 
      Patel & Davidson(2011:63 ff.) skriver att det är viktigt att man har ett etiskt 
förhållningssätt och tänker på hur man behandlar respondenterna som man 
intervjuar. Eleverna och lärarna i studien var väl införstådda med ämnet och hur 
intervjusituationen kom att utforma sig. 
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4 Resultat 

I detta kapitel följer en sammanställning av de resultat som har framkommit efter en 
analys och kategorisering av elevernas och lärarens svar som har framkommit i 
intervjuerna. Alla respondenters svar kommer inte att finnas med, utan en 
kategorisering är gjord utifrån de svar där jag funnit tydliga mönster. För att 
informanternas ska förbli anonyma har jag valt att använda mig av fiktiva namn. 
Elevgrupperna kommer att benämnas som grupp A och grupp B. Läraren kommer 
därefter anges utifrån deras elever, d.v.s. lärare A och lärare B.  

4.1 Elevintervjuer  

Nedan följer det resultat som jag har kommit fram till utifrån mina elevintervjuer. 
 

4.2 Elevgrupp A 

4.2.1 Elevernas upplevelse av muntlig framställning 

Alla i gruppen är överens om att det är nervöst att hålla muntliga framställningar. En 
av eleverna sade följande: 

När man ska redovisa så får man en adrenalinkick och plötslig känner man att hela kroppen 
skakar och då vill man bara svimma av. 

Samtliga elever menar att det är en självklarhet att de blir nervösa, men det som 
skiljer elevernas svar åt är graden av nervositet, vilka orsak det beror på samt på 
vilket sätt de hanterar den. Det är bara en av eleverna i gruppen som säger att den 
inte upplever muntliga framställningar som jobbigt. Lisa menar att detta kan bero på 
att hon har ett bra självförtroende och hon inte haft dåliga erfarenheter av att prata 
inför andra.  
    På frågan om vad orsaken är till att eleverna känner sig nervösa när de deltar i 
muntlig framställning, framkommer det olika svar i gruppen. En elev i gruppen lyfter 
upp tiden som en orsak till nervositet. Eleven menar att de oftast har en tid att 
förhålla sig till och det ser hon som ett problem. En annan elev tror att nervositet har 
och göra med hur tränad man är inför muntliga framförande. Han menar att man blir 
mindre nervös om man kan sitt ämne. Två andra i gruppen lyfter upp rädslan för att 
säga fel saker och att det är det som är orsaken till att de blir nervösa. Joel beskriver 
sina känslor så här: 
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Jag vet inte vad det är för känsla men det är bara jobbigt. För att jag kan vara säker på vad det 
jag ska prata om och att jag inte kommer säga fel, men ändå när man ska gå upp och stå där. 
Och alla sitter där och kollar på, då blir det lätt att man tappar bort sig. Man behöver mer 
träning. 

Det som är gemensamt för samtliga i gruppen är att deras känslor inför muntlig 
framställning är övervägande negativa. Vidare diskuterar eleverna att nervositet har 
och göra med att de inte får lika många övningar i den muntliga delen som de får i 
övriga moment: 

Alltså man får väldig många övningar på att skriva bra, du vet att man ska kunna skriva bra. Jag 
tycker att läraren ska lägga lika mycket tid på redovisningar. För då tror jag inte man blir lika 
nervös, du förstår… 

Eleverna menar att muntlig framställning är viktigt men att den är underordnad 
jämfört med kursens övriga moment.  

4.2.2  Arbetsprocessen inför och efter den muntliga framställningen  
 
På frågan om hur många gånger de har muntlig presentation, svarar de samtliga att 
de har ungefär tre muntliga framträdande per år. Alla är eniga om att de tycker att 
det är lagom och att de inte önskar sig flera, men att man ska få mer träning under 
processen. Lisa säger följande: 

På ett år så kanske vi har åtminstone tre uppgifter, muntliga framträdande, ibland har vi solo, 
ibland har vi grupp.  Sedan vävar vi ihop med andra ämnen, så det är ofta att en svensklärare är 
där som också bedömer.  Så det blir som att varje muntlig framställning som man har, oavsett 
vilket ämne det tillhörde så ingår det i svenskan. 

När det kommer till frågan om hur förberedelserna och undervisningen ser ut vid 
muntliga framställningar svarar samtliga i gruppen att de får ganska bra tid på sig på 
lektionerna att förbereda sig. Det är bara en av eleverna i gruppen som uttalar sig om 
att de får för långt tid på sig att förbereda sig, eleven anser att det kan vara bra om de 
får begränsad tid. När jag ställer frågan om läraren går igenom med dem vad de ska 
tänka på vid muntliga framställningar, svarar alla ja. Hanna säger följande:  

Läraren går bara igenom vad man inte ska säga, typ ”tänk på att inte säga för mycket eee ”. Och 
inte långa meningar och sånt typ. Det är vad läraren går igenom med oss. Men oftast får vi olika 
övningar, där vi måste i små grupper diskutera och så vidare. 

En annan elev tillägger att det är mycket teori som läraren går igenom med dem, vad 
de ska tänka på och hur upplägget ska se ut. När vi går in på frågan om läraren ger 
feedback på deras muntliga framträdande svarar alla ja och att de anser att läraren är 
bra på att ge dem feedback. Det framhölls tydligt under intervjuerna med eleverna att 
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de hade en positiv inställning till återkoppling och att det uppskattades. I gruppen 
uttryckte sig eleverna att lärarrespons påverkade dem positivt och att läraren alltid 
bör ge muntlig respons.  

4.2.3  Strategier för att undvika nervositeten  

Eleverna gav blandade svar om hur/vad de gör för att undvika nervositeten. Men 
dock var de flesta överens om att träning och tid för förberedelse minskar 
nervositeten. En av eleverna lyfter upp vikten av att ha läraren som stöd innan själva 
redovisningen, eleven menar att ställa frågor till läraren lugnar ner hen och att det 
skapar en bra stämning. Samtliga elever i gruppen säger också att det är bättre att 
redovisa i mindre grupper. Ögonkontakt med publiken lyfts också upp som en viktig 
faktor: 

Jag brukar försöka få ögonkontakt med någon som jag vet är bra på att nicka liksom. Det finns 
alltid någon i klassrummet som kanske inte lyssnar men nickar. Jag är en sån som brukar nicka 
åt folk. Och de tycker jag om att kolla på. 

Samtliga informanter kommer fram till att tid och möjlighet till förberedelse innan 
redovisningen har en avgörande roll för att minska nervositeten.  

4.2.4 Förslag på hur undervisning av muntlig framställning skulle 
kunna se ut  

Alla elever är överens om att läraren kan bli bättre på att ge mer feedback, det anser 
de att det är viktigt att läraren gör det för att de ska kunna utvecklas. Erik säger 
följande:  

Jag tycker att det är viktigt att läraren efteråt ger mycket specifikt feedback. Inte bara det här är 
bra och det här inte bra. Mer detaljerat. Det anser jag inte att vi får så mycket. Vi får mer 
feedback på typ ”aa du sa ee” men annars var det bra. Kort, och det tycker jag kan förbättras. 

Vidare går de in på att läraren ska låta dem välja ett eget ämne som intresserar dem. 
De anser de att det skulle ge dem en mer positiv inställning till muntliga 
framställningar. 
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4.3 Elevgrupp B 

 

4.3.1  Elevernas upplevelse av muntlig framställning 

Alla i gruppen är överens om att i början av redovisningen när de precis har ställt sig 
upp känner sig nervösa. Elisa säger följande:  

Jag blir nervös men det släpper ganska snabbt, för sen så tänker jag att alla kommer vara i 
denna situation och ingen kanske bryr sig vad man säger typ. Det är mina tankar när jag står där 
framme. 

 
Eleverna påpekar också att när de är förberedda så går det alltid bättre och att de inte 
blir lika nervösa. Erik håller inte med gruppen och säger följande: 

Jag blir alltid jättenervös, från början till slut. Det spelar ingen roll hur mycket jag har tränat. 
Det tycker jag är jättejobbigt! 

När jag ställer frågan vad de tror detta beror på, att de känner sig nervösa, svarar 
några i gruppen att det kan bero på att de inte känner sig säkra inför redovisningen. 
En annan elev menar att det kan bero på att man är rädd att någon ska skratta:  

Jag är mest rädd för att någon kommer att skratta. Det är jag mest rädd för. Och om man vet att 
det sitter en dryg jävel där i klassen. 

Alla i gruppen är eniga om att klassrumsklimatet är en av orsakerna till nervositeten: 
rädslan av att någon ska skratta åt dem. Det framgår också i diskussionen att det kan 
ha att göra med att man hamnar utanför gruppen, känslan av att få stå ensam där 
framme. De menar att det inte bara har att göra med att man är osäker på sitt tal utan 
att det handlar främst om att man bli stående där själv, och att alla förväntar sig att 
de ska göra bra ifrån sig. 

4.3.2   Arbetsprocessen inför och efter den muntliga framställningen  

På frågan om hur många gånger de har muntlig presentation, svarar de samtliga att 
de har ungefär 4–5 per år, och att de är nöjda med upplägget.  
     När det kommer till frågan om hur förberedelserna och undervisningen ser ut vid 
muntliga framställningar svarar samtliga eleverna i gruppen att det ser lite olika ut 
beroende på uppgiften de får, ibland menar de att de får två lektioner på sig att 
förbereda en text, och ibland lite längre:  
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Det berodde lite på vad det var, om det är t.ex. retoriskt tal och debattera då har vi fått gå 
igenom vad man bör inkludera. Men läraren går inte igenom vad man ska undvika att säga eller 
typ” Det här är bra att säga, eller gör så här när du talar”. Vi har inte fått så mycket övning med 
läraren innan. 

En annan talar om att läraren bara kort går igenom regler om hur man ska hålla tal 
och visar korta klipp på kända tal. Det anser de är bra när läraren gör det. När jag 
ställer frågan om de får olika övningar inför muntliga presentationer av läraren 
svarar samtliga ja, men att det inte är så mycket. När jag frågor eleverna om de kan 
nämna vad det är för övningar, svarar Sara följande: 

Jo du vet det är det här ethos, phatos, och det. Så läraren går igenom det ganska många gånger 
men sen är det inte mer än det. 

Eleverna talar mycket om den teoretiska delen som lärare går igenom, men däremot 
framkommer det ingenting om vad läraren ger för specifika övningar.  
    När vi går in på frågan om läraren ger feedback på deras muntliga framträdanden 
svarar de att de får någon sort av feedback men att det inte alls är mycket. De menar 
att ibland får de feedback av läraren och ibland från klasskamrater (kamratrespons). 
Men de påpekar att läraren kan bli bättre på att ge feedback:  

Saken är att det är läskigt att få feedback av läraren men samtidigt är ju det bra för att det är så 
man lär sig tycker jag. Så jag tycker att läraren ska ge mer feedback, typ vad vi ska tänka på. 

4.3.3  Strategier för att undvika nervositet  

För att minska nervositeten menar alla i gruppen att det är viktigt att man har tränat 
på sitt tal och att man kan om sitt ämne. Dock är det en av eleverna i gruppen som 
säger följande: 

Jag tror nog tvärtom, jag tror ju mindre jag övar desto lugnare blir jag. Jag vet att det låter 
konstigt men när jag övar mycket så blir jag medveten om att jag kommer göra det här och då 
hinner jag stressa upp mig. 

Vidare går de in på kroppsspråket och menar att det är viktigt att de får röra på sig 
innan de får hålla talet, för att minska nervositeten. 
 
 

4.3.4  Förslag på hur undervisningen muntlig framställning skulle 
kunna se ut  
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När jag ställer den här frågan blir alla först tysta och uttrycker att det är en svår fråga. 
De menar att finns mycket som de tycker kan ändras och bli bättre i undervisningen. 
Ahmed säger:  

Jag skulle tycka att det vore trevligt om lärare skulle visa på exempel tal. Typ att läraren utför 
det och där man kan se ett perfekt tal. 

Samtliga informanter håller med om det och menar att det är viktigt att se hur ett 
”perfekt” tal ska se ut eller att läraren ska hålla ett liknade tal. Vidare går de in på att 
det skulle vara bra om de fick möjligheten till att få redovisa inför mindre grupper. De 
menar att det skulle ge dem möjlighet till att diskutera sina texter med andra i 

gruppen. 
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4.4 Sammanfattning  

Detta avsnitt presenterar en tabell för att enklare kunna sammanfatta det resultat 
som framkommit från elevernas svar. 
 
Tabell 1: Elevernas upplevelse av muntlig framställning, arbetsprocessen inför och efter den muntliga 
framställningen, strategier för att undvika nervositeten samt förslag på hur undervisningen av 
muntliga framställningar skulle kunna se ut (se bilaga 4).  

Kategorier Grupp A Grupp B 

Elevernas upplevelse av 
muntlig framställning 

- Nervöst att hålla muntliga 
framställningar. 

- Rädslan för att säga fel saker. 

- Nervöst att stå inför en klass.  
- Klassrumsklimatet som en av 

orsaken till nervositeten. 

Arbetsprocessen inför 
och efter den muntlig 
framställning 

- Tre muntliga framträdande per år. 
- Tid till att förbereda sig. 
- Får olika övningar av läraren. 
- Eleverna har positiv inställning till 

återkoppling från läraren. 

- Tre till fyra muntliga. 
framträdande per år. 

- Träning och övningar. 
- Eleverna anser inte att de får 

tillräckligt med feedback av 
läraren.  

Strategier för att undvika 
nervositeten  

- Träning och tid minskar nervositeten. 
- Ha läraren som stöd innan själva 

redovisningen. 
- Redovisa i mindre grupper. 
- Ögonkontakt med publiken.  

- Träning.   
- Kroppsspråk.  
- Redovisa i mindre grupper. 

Förslag på hur 
undervisning av muntlig 
framställning skulle 
kunna se ut  
 

- Få mer feedback av läraren. 
- Välja ett eget ämne. 

- Läraren kan visa på exempel 
tal. 

- Läraren håller ett liknande tal. 
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4.5 Lärarintervjuer  

Nedan följer det resultat som jag kommit fram till utifrån mina lärarintervjuer.  
 

4.6 Lärare A 

4.6.1   Elevernas upplevelse av muntlig framställning 

Läraren A menar att eleverna oftast har en negativ inställning till muntlig 
framställning och att det har och göra med nervositet, ängslan. Hen menar att 
generellt sätt så har elever en negativ syn på muntlig framställning och att det är 
generella känslor.  

4.6.2 Arbetsprocessen inför och efter muntlig framställning  
 
Lärare A säger att det är lite olika hur man arbetar med muntlig framställning. Hon 
menar att de har presentationer i gruppformat och som större redovisningar, enskilt 
och i grupp. Vidare jobbar lärare A en hel del med att spela in podcast. Och sedan 
påpekar hon att eleverna får jobba ganska mycket med studiegrupper. Och där jobbar 
eleverna väldigt intensivt med samma grupp. Läraren A säger följande: 

Säg att vi jobbar med litteratur så jobbar de kanske var tre fyra månader i samma grupp för att 
skapa liksom en slags, vad ska man säga en trygghet till att prata i en grupp, att våga träna på att 
ta plats i en grupp och lite så. 

Vid frågan om vilket utrymme hon ger när de arbetar med muntlig framställning 
svarar lärare A att de lägger ganska mycket tid på just muntliga presentationer. Det 
kan handla om många veckor av förberedelser, men att eleverna också får träna på 
vägen på olika aspekter av muntlig framförande genom att få mindre övningar.  
         Vid frågan om hur många muntliga framställningar hon har med eleverna svarar 
hon att det är ungefär fyra redovisningar som är examinerade. Ibland hinner hon 
med bara tre. Läraren A önskar att de kunde ha flera men att själva jobbet är 
förberedelserna. Hon menar att de håller tre tal eller tre presentationer per läsår och 
då är det ändå rimligt i förhållande till de andra saker som man ska hinna med i 
svenskan.  
      Lärare A tycker att eleverna får mycket tid för träning och att de får jobba med det 
genomgående. Hon menar att den muntliga framställningen också handlar om att 
eleverna ska jobba i seminarier och i små grupper. Läraren menar att eleverna 
utvecklar samma sak i mindre grupper också. När vi går in på frågan om eleverna 
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brukar redovisa muntligt, mer enskilt eller gruppvis, svarar A att de brukar växla 
mellan dem: 

De får göra både grupp och enskilt. Gruppvis tänker jag handlar mycket om att redovisning i 
grupp ger en slags trygghet för dem. Och det tar bort lite av, vad ska man säga, fokusen på den 
enskilda. Och det kan vara liksom skönt att mellanlanda i någon slags redovisning där man 
kanske kan träna lite extra på vad de ska göra på visa saker bättre än tidigare gånger. 

Lärare A menar att fördelen med att eleverna får redovisa i mindre grupper är att de 
kan ha andra att förlita sig på. Hen menar att det skapar en trygghet för eleverna. 
Men hon menar att det även är viktigt att eleverna redovisar det enskilt för att kunna 
utveckla den förmågan också under gymnasietid.      

4.6.3   Återkoppling  

Lärare A jobbar alltid med återkoppling när eleverna har muntlig framställning. Hon 
delar upp dem i olika pass. Vidare ägnar hon sig med direkt återkopplingen, d.v.s. att 
ge återkoppling efter att alla har hållit sina tal. Vidare menar hon att det kan hända 
att hon gör det via fix learning, deras webbaserade sida. Där kan hon skriva korta 
kommentarer kring alla delarna av kunskapskravet på något sätt. Men det är oftast 
muntligt: 

Eller så har jag muntligt efteråt och återkoppling är alltid formativt. Vad är du behöver, vad är 
pluset, vad är det för styrkor med det här framförandet och vad behöver du liksom göra för att 
komma till nästa steg. 

4.6.4 Bemöta elevernas nervositet och talängslan 

Lärare A säger att det är viktigt att man bygger en känsla i klassrummet, vad som är 
tydligt okej och vad som inte är okej bland de som sitter som åhörare. Hon menar att 
det är viktigt att man som lärare har fullt fokus på de som sitter och lyssnar. Att de 
som sitter inte håller på med datorn eller kollar sina anteckningar. För att minska 
elevernas nervositet och oro allmänt anser hon att det är viktigt att hon 
kommunicerar med dessa elever:  

Jag pratar alltid med eleverna och säger ofta ”ja ni sitter i samma i situation och att ni är 
nervösa. Det är inte någon som har krav på er att ni ska leverera exemplariska tal första gången 
ni gör det.  

Ett annat knep som hon har är att försöka ha muntliga framförande ganska tidigt på 
terminen där eleverna får intervjua en klasskamrat och sedan så får de gå upp två och 
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presentera varandra. Det tycker hon är bra, eleverna får då veta tidigt om hur 
upplägget kommer att se ut menar hon: 

Det handlar lite grann om trygghet att de får gå upp två och två men att de redan tidigt får veta 
att det här ska vi jobba med. Och det är inte så farligt som man har en bild av hur det kommer 
vara.  

Vidare när vi går in på frågan om hur hon går tillväga om en elev vägrar att redovisa 
svarar hen att det är viktigt att prata med den eleven. Lärare A menar att det är 
viktigt att försöka förstå hur den eleven känner för att lösa problemet. Men hen 
menar att det är viktigt att man inte bara låter eleverna ”komma undan”: 

Någonstans måste vi börja. För att när du har gått ut ettan, tvåa eller trean så måste du vara 
skicklig på att hålla tal. Det är målet men det är väldigt viktigt individuellt hur man gör med 
eleverna Men slutmålet är att eleven kan göra det framför alla eller inför en halvklass.      

 
För att jobba med talängsliga elever handlar det även här om att ha en bra 
kommunikation med eleven. Hen menar att det handlar väldigt mycket om 
individuell feedback, att försöka lyfta elevernas styrkor och lyfta deras 
självförtroende: 

Att kunna sätta eleverna i samma sits, och att 90 procent av eleverna är nervösa att hålla tal. 
Liksom trycka på de där delarna, fråga eleverna, vad är det du föreställer dig ska komma hända? 
Vad är det värsta? Du svimmar, vad händer om du svimmar? Ja alltså sånt kan man ställa, vad 
är det värsta som kommer hända och så vidare.  

 

Vidare påpekar hen att det är viktigt att man diskuterar sådana saker med eleverna 
för att ifrågasätta elevernas negativa tankar. Skulle det inte funka så kan de ta stöd  
i form av specialpedagogik.  

4.6.5     Klassrumsklimat 

Lärare A berättar att klassrumsklimat har en viktig roll för elevernas inställning till 
muntlig framställning. Hen säger att det är viktigt att man på något sätter ribban om 
någon inte sköter sig i klassrummet: 

Ser jag då att en annan elev håller på med någonting annat då åker den eleven ut direkt. Och då 
finns det ingen diskussion kring det. Och det tror jag är jätteviktigt, där sätter jag på något sätt 
ribban. 

Lärare A menar att det är viktigt att man lär eleverna att de ska peppa varandra, 
träffa varandra innan de kliver in klassrummet. A låser ofta upp klassrummet åt 



 31 

eleverna så att de får möjligheten att träna inför varandra först. Det tror hon minskar 
på nervositet hos dem samtligt som eleverna blir mer bekväma med andra i klassen. 
Hen menar också att relationen med eleverna är viktig och att det kan bidra till att 
eleverna blir mer bekväma och vågar uttrycka sig mer. 

4.7 Lärare B 

 

4.7.1 Elevernas upplevelse av muntlig framställning 

Läraren B menar att många elever tycker att det är obehaglig att hålla muntliga 
framställningar. Hen tror att det finns många orsaker till det, hen säger: 

En del har dåliga erfarenheter, att det kan vara folk som skrattat åt dem. Eller så tror man att 
folk, eller de andra tycker att man är dålig. Man känner sig uttittade och ensam. Så det är 
mycket det. 

4.7.2     Arbetsprocessen inför och efter den muntliga framställningen  
 
Det är lite olika hur B jobbar med muntlig framställning, det kan handla om att göra 
en presentation om ett företag till specifika uppgifter. Eleverna får hålla muntliga 
presentationer tre gånger per kurs. Hen önskar dock att de kunde ha flera för att det 
är många elever som tycker att det är jobbigt med muntliga presentationer, därför 
tror han att mer träning skulle hjälpa eleverna: 

För ju mer man tränar på det desto mer bekväm blir man i det. Det blir inte lika stor sak liksom. 
Men det är ju tiden, tiden räcker inte till allting. Det är ganska tidskrävande också när en hel 
klass ska stå där framme och prata.  

Lärare B ser tiden som en orsak till att de inte hinner med så många redovisningar, 
men sedan menar hen att man kan för in i mindre sammanhang också där det inte 
behöver vara så formellt. Lärare B menar att det inte är huvudsyftet att ha muntlig 
presentation men det blir en träning för eleverna.  
   När det kommer till frågan om hur eleverna brukar redovisa svarar hen att det kan 
variera men att det är sällan som eleverna brukar få göra i helklass. Hen menar att 
det oftast är bäst när eleverna får redovisa inför små grupper. 

4.7.3 Återkoppling  

Lärare B menar att efter varje muntlig framställning får eleverna någon form av 
återkoppling. Hen bedömer redovisningarna utifrån förbestämda kriterier, oftast 
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börjar han med det positiva och går vidare in på det som eleven kan tänka på till 
nästa gång: 

Eftersom det är så många som tycker att det är svårt så det är bra att man får med sig liksom 
vad som är bra med det här.  Så att man känner att jag fixar det här. 

Vidare påpekar hen att vid muntlig feedback finns möjlighet för eleven att ställa 
direkta följdfrågor. Men på grund av tidsmässiga skäl kan eleverna inte alltid få 
muntlig feedback. 

4.7.4 Bemöta elevernas nervositet och talängslan  

Lärare B menar att det är viktigt att man som lärare möter eleverna och låter dem 
känna sig nervösa. Hen påpekar vikten av att eleverna förstår att det är okej att vara 
nervös och att läraren finns där som stöd: 

Man för möta dem i det där de, där den personen är tänker jag ah kanske prata lite om vad som 
skulle hända, vad man är rädd för att det ska hända. 

Hen menar att det är viktigt att undersöka vad rädsla beror på och att man som lärare 
lyssnar på vad eleven känner. Att vara en god lyssnare är viktigt menar hen. Vidare 
påpekar Lärare B att det är viktigt att eleverna får ge feedback till varandra. På de 
sättet tror han att eleverna visar varandra att man är goda lyssnare: 

Vi går igenom detta för att det ska kännas naturligt eller att dem ska veta vad som förväntas av 
de. Det är inte okej att sitta och titta på klockan eller på mobilen när någon annan står där 
framme och är nervös. Så det brukar jag gå igenom och prata om för att eleverna ska känna sig 
mer trygg att stå där framme.   

Kroppsspråk framkommer också som en viktig faktor, hen säger att det är viktigt att 
man lär eleverna att nicka och titta uppmuntrande på den som står där uppe. Lärare 
B talar om att allt detta påverkar elevernas nervositet.  
   Vid frågan om hur hen går tillväga om en elev vägrar att redovisa, är svaret att 
försöka komma med alternativ. Läraren brukar prova med att ha mindre grupper, 
skulle det inte gå så får eleverna göra det inför bara honom. Men läraren menar att 
det är viktigt att eleverna utmanar sig själva, hen anser därför att det är viktigt att 
eleverna helst gör det inför en grupp. 
När vi går in på frågan om talängslan talar hen om att det finns en hel del som har 
extrem talängslan. Hen menar att det är viktigt att läraren jobbar med dessa elever 
och försöker möta dem på olika nivåer:  
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I vissa fall om det liksom är sån stor skräck och inte är övergående då kanske man ska använda 
pysparagrafen och ändå kunna godkänna den eleven. För att det inte är meningen att man ska få 
traumatiska upplevelser utav skolan. Man får göra så gott man kan och utmana sig själv på den 
nivån som man själv behöver.  

Lärare B menar att elever som har talängslan kan börja med att framföra någonting 
bara för honom för att sedan utöka storleken på gruppen. Han säger att det bästa 
sättet att få eleven att komma över talängslan är att låta dem inse att det inte är så 
farligt: genom en stegvis ökande process. Han menar att grunden till otrygghet i den 
muntliga framställningen handlar om att elever inte fått tillräckligt med verktyg från 
tidigare årskurser. Detta enligt hen leder till att den muntliga framställningen blir en 
främmande arena, och på så sätt skapas skräcken att tala inför en stor grupp. 
Lösningen enligt honom är att man behöver ta eleverna där de befinner sig, ha 
tålamod och att uppmuntra dem på olika sätt till att utföra talet i större grupp.  

4.7.5 Klassrumsklimat 

Lärare B är tydlig med att klassrumsklimatet har en viktig roll för eleverna. Han 
menar att det är jätteviktigt att eleverna visar att de är goda lyssnare. Hen menar för 
att eleverna ska våga tala krävs det att det finns ett tillåtande klimat: 

Jag försöker att bemöta alla i klassen med respekt och att det är så man förvänta sig att alla ska 
bemöta varandra. Sen också att man pratar om vilken förväntan man har på dem som sitter och 
lyssnar. 

Vidare säger hen att de flesta förstår att det är jobbigt att stå där framme, och därför 
tror han inte att det är ett problem för dem flesta att visa respekt för varandra. Hen 
menar att det är väldigt sällan om ens någon gång, som hen har upplevt att eleverna 
är otrevliga mot någon som står där uppe. Hen anser att det är väldigt viktigt att man 
skapar ett positivt klimat i klassen, därför att det kan vara avgörande för eleverna när 
det kommer till att våga tala och uttrycka sig inför sina klasskamrater. 
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4.8 Sammanfattning  

Detta avsnitt presenterar en tabell för att enklare kunna sammanfatta det resultat 
som framkommit från lärarens svar. 
 
 
Tabell 2: Elevernas upplevelse av muntlig framställning, arbetsprocessen inför och efter den muntliga 
framställningen, återkoppling, bemöta elevernas nervositet och talängslan, klassrumsklimat 
Kategorier  Lärare A Lärare B 
Elevernas upplevelse 
av muntlig 
framställning 

   Eleverna har en negativ 
inställning till muntlig 
framställning                        
 - Nervositet, ängslan, tidigare 
erfarenheter. 

- Handlar om att eleverna 
tycker att det är obehaglig 
att hålla muntliga 
framställningar. 

- Dåliga erfarenheter.  

Arbetsprocessen 
inför och efter den 
muntliga 
framställningen 

- Presentationer i 
gruppformat, enskilt. 

- Eleverna får olika 
övningar  

- Fyra muntliga 
framställningar per kurs.  

- Eleverna får tillräckligt 
med tid för förberedelse 
och träning. 

 

- Det ser olika ut hur 
läraren arbetar med 
muntlig framställning  

-  Tre muntliga 
framställningar per kurs 

- Eleverna får tillräckligt 
med tid för förberedelse 
och träning.  
 

Återkoppling  - Läraren jobbar med 
återkoppling. 

- Både muntliga och 
skriftliga respons.  

- Efter varje muntlig 
framställning får eleverna 
någon form av 
återkoppling. 

Bemöta elevernas 
nervositet och 
talängslan  

 

- Bygga känslan i 
klassrummet. 

- Kommunicera med 
eleverna.  

- Ha muntliga framförande 
ganska tidigt på terminen. 

- Ha en bra kommunikation 
med eleven. 

- Individuell feedback; att 
försöka lyfte elevernas 
styrkor. 

- Viktigt att möta eleverna 
och låta de känna sig 
nervösa. 

- Hitta lösningar. 
- Kroppsspråk. 
- Mindre grupper. 
- Ha tålamod med dem. 
- Uppmuntra dem på olika 

sätt. 

 
Klassrumsklimat 
 

- Klassrumsklimat har en 
stor betydelse för 
elevernas inställning till 
muntlig framställning. 

- Skapa en god 
lärarelevrelation  

- Klassrumsklimat har en 
stor betydelse för 
elevernas inställning till 
den muntliga 
framställningen. 

- Goda lyssnare. 
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5 Diskussion  

I det här kapitlet diskuteras resultatet och metoden. Kapitlet avslutas med slutsatser 
och framåtblickar.  

5.1 Resultatdiskussion 

Resultaten diskuteras under de två forskningsfrågorna. 
 

5.1.1 Vilka erfarenheter har vissa gymnasieelever av muntlig 
framställning?   

 
I resultat framkommer det att eleverna har en övervägande negativ upplevelse av 
muntlig framställning. Nästan alla elever i studien menar att de blir nervösa innan de 
ska börja tala inför klassen. Axelsson (2011:13) skriver att nervositet är något som de 
flesta känner i liknande situationer och att det är en naturlig att eleverna känna så.  
     I studien framkommer det att eleverna får tillräckligt med tid till förberedelser. 
Jag ser vikten av goda förberedelser för att kunna minska nervositeten hos eleverna, 
speciellt elever med talängslan som behöver fasta ramar. Mina informanter betonar 
att de inte får tillräckligt med träning inför den muntliga framställningen, till skillnad 
från kursens övriga moment. Den muntliga framställningen framstår i intervjuerna 
som viktig men underordnad kursens övriga moment.  
     Samtliga informanter lyfter upp klassrumsklimat som en av orsaken till 
nervositeten. Några av eleverna talar om rädslan för att någon ska skratta åt dem. 
Vidare lyfter några av informanterna fram vikten av att få ögonkontakt med publiken. 
De menar att det lugnar ner dem när publiken är uppmärksamma. Jers (2010) 
skriver att klassrumsklimatet och publikens inställning till talaren har en står 
påverkan på elevens inställning och upplevelse inför muntlig framställning (s.16–
165).  
    Ett annat önskemål som eleverna i min studie lyfter fram för att främja 
undervisningen kring muntlig framställning är att de ska få redovisa inför en mindre 
grupp. Eleverna menar att det ofta känns bättre när de får redovisa inför en mindre 
publik. Samtliga informanter säger också att det skapar en mer trygghet för dem när 
de får utföra det i mindre grupper. Detta stödjer Jers (2010) och Rooswall Persson 
(2000) resonenemag om att det är viktigt att eleverna får redovisa inför mindre 
grupper, speciellt för talängsliga elever.  
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      En av informanterna lyfter fram vikten av att ha läraren som stöd innan 
redovisningen. Palmér (2010) talar om vikten av att läraren finns som stöd för 
eleverna under och efter hela arbetsprocessen. Vidare menar hon att läraren ska ge 
eleverna tillräckligt med att utrymma till både mycket träning och kunskap i den 
retoriska arbetsprocessen (s. 10).  
    Ett önskemål från samtliga informanter var att läraren skulle kunna bli bättre på 
att ge dem feedback, för att de ska kunna utvecklas. Jers (2010) betonar vikten av att 
läraren ger återkoppling på elevens muntliga framställning för att kunna hjälpa 
eleven att utveckla muntlig kommunikativ kompetens. Hon skriver att det är viktigt 
att eleverna efter varje muntlig och skriftlig framställning får återkoppling på sin 
prestation. Och att det måste vara tydlig och meningsfull för eleven om utveckling 
och lärande ska ske. Jag tror att orsaken till att läraren undviker att ge eleverna 
respons är att de upplever responsgivning i anslutning till muntlig framställning som 
känsligt. Det tror jag kan vara en orsak till varför läraren vill undvika responsgivning, 
vilket även Jers (2010) betonar. Jag tror lösningen för att underlätta för läraren kan 
vara det som Strömquist (1998) går in på, nämligen att läraren kan börja med att 
ställa frågor med en positiv klang så att de positiva delarna kommer fram först för att 
sedan spinna vidare på dem.  

5.1.2 Vilka arbetssätt använder läraren för att organisera 
undervisningen om muntlig framställning? 

 
Lärarna i studien återkommer ofta till positiv respons och trygghet i klassrummet 
som grundpelare för att muntlig kompetens ska utvecklas. Båda lärarna talar om att 
det är viktigt att bygga ett bra klassrumsklimat. Lärare A menar att det är viktigt att 
som lärare ha fullt fokus på dem som sitter och lyssnar. Strömquist (1992) skriver att 
det är viktigt att lärare uppmärksammar vilken kultur som etableras och att 
klassrumsklimatet bygger på en trygghet och talglädje för eleverna (s. 36). Jers 
(2010) och Dysthe (1996) talar om att det är viktigt läraren inte underskattar 
publikens roll för talaren.  
      Det framkomna resultatet visar att läraren efter varje muntlig framställning ger 
eleverna återkoppling och att de är noga med att lyfta fram det positiva. Strömquist 
(1992b) talar om hur viktigt det är att läraren ger konstruktiv kritik på ett sådant sätt 
att det inte underminerar eleven (s. 53).  
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     För att bemöta elevernas nervositet och talängslan på bästa sätt i undervisningen 
lyfts kommunikation med eleven som en viktig faktor hos samtliga informanter. De 
menar att det är viktigt att försöka förstå hur eleverna känner för att på bästa sätt 
kunna lösa problemet. Axelsson (2011) menar att man kan motverka elevernas 
obehagskänslor, genom att läraren blir mer medvetna om problemet till varför 
eleverna upplever de situationer de ställs inför. Lärare B talar om att elever som har 
talängslan kan börja med att framföra någonting bara för hen för att sedan utöka 
storleken på gruppen. Hen menar att nyckeln till att eleverna ska komma över 
talängslan är att låta eleverna inse att det inte är så farligt, genom en stegvis ökande 
process. McCroskey och Richmond (1991) skriver att det är viktigt att läraren 
bedriver en medveten muntlig träning med eleverna, där alternativa strategier 
kopplade till muntlig framställning nyttjas (s. 13–15).  
     Samtliga lärare redogör för hur muntliga moment byggs upp från små, triviala 
inlägg i helklass till gruppövningar och slutligen förberedda tal. Progressionen anses 
skapa både den trygghet och gruppdynamik som lärarna anser krävs för att eleverna 
ska våga hålla muntliga framställningar.   
    I resultaten framkommer det att båda lärarna talar om för eleverna att publiken 
har ett ansvar som goda lyssnare, och lägger vikt vid att eleverna ska få empati och 
förståelse för hur jobbigt det kan vara att stå framför en grupp. Dysthe (1996) skriver 
att eleverna måste medvetandegöras om lyssnandets och publikrollens betydelse för 
utvecklingen av muntlig kompetens (s.125). 
    Både lärare A och B ger eleverna möjligheten att redovisa inför en mindre grupp 
och detta är något som Jers (2010) och Rooswall Persson (2000) framhåller som en 
bra lösning för talängsliga elever. De menar att det kan vara bra att läraren låter 
eleverna redovisa inför en mindre grupp, eleverna blir då allt mer bekväma och mer 
vana att tala inför grupp. Jag håller med författaren och anser att det är viktigt att 
läraren låter eleverna redovisa inför mindre grupper. Det handlar i första hand om 
trygghetsfaktorn där ett tillåtande klassrumsklimat skapar förutsättningar för 
lärande vilket även tidigare forskning lyfter fram. Jag tror att eleverna kommer att 
känna sig mer trygga att tala och att det även kan minska den obehagliga känslan hos 
eleven att hålla muntlig framställning.  
   Både lärare A och B talar om att de inför en muntlig framställning går igenom med 
eleverna vad de ska tänka på, vilket jag finner vara en viktig kärnpunkt.Frågan som 
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jag ställer mig är vad eleverna får för övningar praktiskt inför en muntlig 
framställning?  
     Vidare framkommer det att båda lärarna ger eleverna tillräckligt med tid för 
förberedelse, de menar att eleverna får olika övningar på vägen. Både Lärare A och B 
anser att det är viktigt att eleverna får jobba med olika övningar för att främja den 
kommunikativa kompetensen. Detta överensstämmer med Palmér (2010) som 
betonar vikten av att läraren ger eleverna tillräckligt med utrymme till både mycket 
träning och kunskap i den retoriska arbetsprocessen (s. 122–125). Jag anser att det är 
viktigt att eleverna får olika övningar för att kunna utvecklas till säkra talare. I 
enlighet med Palmer (2010) anser jag fördelen med att läraren låter eleverna ta del av 
andras muntliga framställningar. Detta anser jag som aktuellt för att eleverna ska få 
bästa möjliga förutsättningar till att hålla muntliga framställningar samt även att det 
kan bidra till att eleverna blir goda lyssnare. 

5.2 Metoddiskussion 

Nu i efterhand tror jag att observationer kunde ha varit ett intressant komplement till 
studien för att kunna bekräfta huruvida det läraren sade under intervjun 
överensstämde med verkligheten.           
      En potentiell nackdel som jag upptäckte var formuleringar av mina intervjufrågor. 
När jag intervjuade eleverna fick jag ibland ganska korta svar, och i efterhand insåg 
jag att frågorna kunde ha formulerats tydligare. En av frågorna som jag ställde var: 
Tycker du att du har tilltro till din egen språkförmåga när det gäller att tala inför 
klassen?  När man ställer en sådan fråga blir det oftast ett ja eller nej fråga och det 
hade jag inte tänkt på. Det jag lärde mig från detta var att kunna formulera om frågor 
som ger ja-eller nej-svar till öppna frågor, exempelvis med hjälp av ett ”vad”. Jag tror 
att detta kan riva upp hela svarsmönstret och kräva mer utförliga svar. Patel och 
Davidsson (2011:34) skriver att frågor som ställs under en intervju avgör vilken typ 
av information intervjuaren får. Men annars anser jag att frågorna var väldig öppna 
vilket bidrog i helheten till ett avslappnat samtalsklimat. En annan potentiell nackdel 
som jag dock ser med intervjuer är att det är lätt att ställa en fråga annorlunda på 
grund av omständigheterna och att då kan svaret riktas till ett annat håll skillnad från 
frågan som ställts i en annan intervju. Vid ett tillfälle fick jag ställa en av frågorna på 
ett annat sätt när jag intervjuade eleverna, och detta försvårade lite för mig när 
resultatet skulle sammanställas. Dock påverkades detta inte resultatet, men jag tror 
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det är viktigt att ha det i åtanke när man skapar frågorna samt att man tänker på hur 
frågan ska ställas i framtida studier.  

5.3 Slutsats  

Studien avser att undersöka några gymnasieelevers upplevelser och inställningar till 
muntliga framställningen i svenskämnet, samt även hur några svensklärare inom 
gymnasiet arbetar praktiskt för att bidra till elevens kommunikativa utveckling.  
    Det finns tydliga kontraster mellan elevinformanternas och lärarinformanternas 
uppfattningar av den muntliga framställningen, och hur den kan främjas. I studien 
framkommer det också att det finns slående likheter mellan elevinformanternas och 
lärarinformanternas uppfattningar om klassrumsklimatets betydelse. Detta är något 
som får stöd i tidigare forskning, där det framkommer att klassrumsklimatet och 
publikens inställning till talaren har en påverkan på elevens inställning till och 
upplevelse av muntlig framställning 
      I mitt resultat visar det också att det fanns slående kontraster mellan 
elevinformanternas och lärarinformanternas uppfattningar av arbetet med 
återkoppling. Av studien framgår det att lärare B:s elever inte beskriver hennes 
arbetssätt gällande återkoppling som hen själv gör. Grupp B upplevde inte att deras 
lärare gav tillräckligt med respons på den muntliga framställningen. Jag anser att det 
är viktigt att läraren tänker på det och är noga med att alltid försöka ge eleverna 
feedback. 
    För att dra en slutsats av studiens resultat kan man lyfta fram tre huvudfaktorer  
om hur eleverna kan få ett bättre inslag av muntlig framställning samt hur läraren 
kan gå tillväga för att anpassa undervisningen efter elevernas behov och 
förutsättningar. 
      Dessa tre faktorer är: eleverna bör få tydligare övningar av läraren, före och efter 
en muntlig framställning, mer konkreta och tydligare återkoppling på elevernas 
muntliga framställning och slutligen att läraren ska finnas som ett stöd under och 
efter den muntliga framställningen.  
     Fortsatt forskning behövs i ämnet, och för att göra en vidare forskning inom 
området skulle det var intressant att nå ut till ett större antal elever och lärare. Det 
skulle vara intressant att komplettera det med enkäter och observationer för att ge 
studien ett mer representativt och tillförlitligt resultat.  
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Bilaga 1-Missivbrev  

Missivbrev 
 

Tillfrågande om deltagande i denna undersökning: 
Jag kan tala inför andra 

 -En kvalitativ studie om hur muntliga presentationer upplevs i klassrummet ur ett lärar- och 

elevperspektiv på gymnasiet  

 

Kort om mig 

Jag heter Rawyda Kalifa och studerar till ämneslärare i svenska och svenska som andraspråk 

på Mälardalens högskola. Under vårterminen 2018 kommer jag skriva min examensarbete 

som handlar om den muntliga framställning i svenska ämnet, hur elever upplever den 

muntliga framförande samt hur några svensklärare inom gymnasiet arbetar praktiskt för att 

bidra till elevens kommunikativa utveckling. Med detta brev vill jag fråga om ditt deltagande 

i denna undersökning, med medverkan i en intervju.  

Information om studien 

I läroplanen (Lgy11) talar man om att ge elever förutsättningar att utveckla sitt tal- och 

skriftspråk, för att de ska få tilltro till sin språkförmåga. Både i skolan och i arbetslivet är 

goda kommunikativa färdigheter av stor betydelse. Som lärare har man ett ansvar att se till att 

eleverna får goda möjligheter att träna på och utveckla sitt språk. Men många elever vittnar 

om ett visst obehag när det gäller att hålla muntlig presentation inför en större grupp. Syftet 

med undersökningen är att ta reda på hur några gymnasieelevers uppfattningar och 

inställningar är till muntliga framställningar i svenskämnet. Hur elever upplever den muntliga 

presentationen och att försöka förstå hur elever tycker, tänker. Det är såldes intressant att även 

undersöka hur några svensklärare inom gymnasiet arbetar praktiskt för att bidra till elevens 

kommunikativa utveckling.  

 

Genomförande och sekretess 

Deltagarna i studien är skyddade av sekretess, vilket betyder att varken namn, ålder eller kön 

kommer att antecknas. Du kan när som helst i undersökningen avbryta ditt deltagande utan 
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närmare motivering och utan negativa konsekvenser. Det insamlade materialet kommer inte 

att användas i kommersiellt bruk eller i icke-vetenskapliga syften. Informationen som samlas 

under intervjun kommer att spelas in (audio), transkriberas och analyseras. Det samlade 

materialet kommer att presenteras i form av en uppsats och kommer att sedan att publiceras ut 

på databasen DiVA. 

Jag ser fram emot att få träffa dig för ett personligt möte!  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av: 

Namn: Rawyda Kalifa: E-post: rka1200@student.mdh.se : Mob: 072 42 142 33 

Handledare: Stefan Blom: E-post: stefan.blom@mdh.se 

Västerås 12 april 2018 

Rawyda Kalifa 

 

SAMTYCKE 

 

 

Jag, _____________________________________________(namn),  

ger mitt samtycke till att delta i studien Jag kan tala inför andra 

 -En kvalitativ studie om hur muntliga presentationer upplevs i klassrummet ur ett lärar- och 

elevperspektiv på gymnasiet  

 

Jag har informerats om studiens syfte och om att mitt deltagande i studien är frivilligt. Jag kan 

när som helst avbryta mitt deltagande i studien om jag så önskar. Jag och den skola jag arbetar 

på kommer att förbli anonyma i undersökningen och jag har erbjudits möjlighet att ta del av 

den färdiga uppsatsen när studien är genomförd.  

 

Mina kontaktpersoner gällande studien är:  

 

Namn: Rawyda Kalifa: E-post: rka1200@student.mdh.se : Mob: 0724214233 
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Handledare: Stefan Blom: E-post: stefan.blom@mdh.se 

 

Datum:  

 

Underskrift: 
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Bilaga 2-Intervjuguide 

Frågor till läraren 

Lite kort om dig 

1. Hur många år har du varit verksam som lärare?  

 

2. Hur länge har du arbetat som svensklärare? 

 

3. Vilka ämnen undervisar du i utöver svenska? 

Ditt arbetssätt i undervisningen 

4.  På vilka sätt arbetar du med elevernas muntlighet i klassrummet?  

 

5. Vilket utrymme ger du arbetet med muntliga presentationer? Förberedelse, arbetsprocess? Har 

du några bra läromedel som berör detta?  

 

6. Hur många gånger har ni muntliga presentationer med eleverna? Och önskar du att det var 

flera eller färre? 

 

7.  Upplever du att det är gott om tillfällen då eleverna får träna på att uttrycka sig muntligt?  

 

8. Hur brukar eleverna redovisa muntligt, mer enskilt eller gruppvis? Och vad är bakomliggande 

orsaken till detta? 

 

9. Hur tror du elevernas känsla är inför muntliga presentationer? Vad beror det på tror du?   

 

10. Arbetar du med återkoppling efter en muntlig framställning? Om ja, hur, om nej varför? 

 

11. På vilka sätt ger du återkoppling på elevernas muntliga framställning? 

 

12. Hur bemöter du elevernas nervositet och oro inför en muntlig presentation?  

 

13. Hur går du tillväga om en elev vägrar att redovisa muntligt?  

 

14. Hur bemöter du talängslan och vad beror det på tror du? Får du stöd av andra på skolan?   
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Miljön i klassrummet 
 

15.  Anser du att klassrumsklimat har en viktig roll när eleverna håller muntliga presentationer? 

 

16. Hur arbetar du för att nå det önskade klimatet?  
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Bilaga 3 - Intervjuguide                         

Frågor till eleverna 

 1. Hur skulle du beskriva dina känslor och tankar när du ska redovisa något muntligt inför en större 

grupp? Beskriv hur du känner dig när du ska ställa dig upp och tala inför klassen. 

2. Vad tror du att det kan bero på om du känner dig nervös inför att tala inför andra? 

3. Har du någon strategi för att undvika nervositeten inför att tala? 

4. Tycker du att du har tilltro till din egen språkförmåga när det gäller att tala inför klassen? 

5. Hur många gånger har ni (ungefär) muntliga presentationer på svensklektionen. Och önskar du att 

det var flera eller färre? 

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

7. Går ni igenom vad ni ska tänka vid och får ni olika övningar inför muntliga presentationer? 

9. Får ni återkoppling efter varje muntlig presentation? Och tycker ni det är bra eller dåligt? 

10. För att ge dig de bästa förutsättningarna att hålla muntliga presentationer, har du/ni några förslag 

på hur undervisningen kring muntliga presentationer skulle kunna se ut för att du/ni ska känna dig/er 

säker och trygg som möjligt vid muntliga presentationer? 
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Bilaga 4 - Sammanfattning av elevernas svar 

Tabell 1: Elevernas upplevelse av muntlig framställning, arbetsprocessen inför och efter den muntliga 
framställningen, strategier för att undvika nervositeten samt förslag på hur undervisningen av muntlig 
framställning skulle kunna se ut. 

Kategorier Grupp A Grupp B 

Elevernas upplevelse av 
muntlig framställning 
 

 
 
 
  
 

- Nervöst att hålla muntliga 
framställningar. 

- Rädslan för att säga fel saker. 

 

- Nervöst att stå inför en 
klass, men att det känns 
bättre efter några minuter.  

- Samtliga påpekar att 
nervositet har och göra med 
att de inte är säker på sitt 
tal.  

- En av eleverna känner sig 
nervös oavsett hur väl 
förbered hen är.  

- Klassrumsklimat som en av 
orsaken till nervositeten. 

Arbetsprocessen inför 
och efter den muntlig 
framställning 

- Tre muntliga framträdande per år. 
- De får bra tid på sig till att 

förbereda sig 
- Får olika övningar av läraren. 
- Eleverna har positiv inställning till 

återkoppling från läraren. 

- Tre till fyra muntliga 
framträdande per år. 

- Eleverna talar om att lärare 
går igenom olika regler om 
hur de ska hålla ett tal. 

- Visar korta klipp på kända 
tal. 

- Eleverna menar att de får 
övningar av läraren men det 
framkommer inte vad det är 
för övningar. 

- Eleverna får inte tillräckligt 
med feedback av läraren.  

Strategi för att undvika 
nervositeten  
 

- De flesta eleverna är överens om 
att träning och tid minskar 
nervositeten. 

- Ha läraren som stöd innan själva 
redovisningen. 

- Redovisa i mindre grupper. 
- Kroppsspråk, ögonkontakt med 

publiken.  

- Förberedelsen är en viktig 
faktor menar samtliga 
elever. 

- Kroppsspråk, att få röra sig 
innan.  

- Redovisa i mindre grupper. 

 
Förslag på hur 
undervisning av 
muntlig framställning 
skulle kunna se ut  
 

- Få mer feedback av läraren. 
- Välja ett eget ämne. 

- Mycket som kan ändras. 
- Läraren kan visa på exempel 

tal. 
-  Läraren håller ett liknande 

tal. 
- Önskan om att få redovisa 

inför mindre grupper. 

 

 

 

 



 50 

Bilaga 5 - Sammanfattning av lärarens svar  

 
Tabell 2: Lärarens upplevelse av muntlig framställning, arbetsprocessen inför och efter den muntliga 
framställningen, återkoppling, bemöta elevernas nervositet och talängslan, klassrumsklimat. 
Kategorier  Lärare A Lärare B 
Elevernas upplevelse av 
muntlig framställning 
 

  -Läraren anser att eleverna har generellt 
sätt ett negativ inställning till muntlig 
framställning                        
 - Nervositet, ängslan, tidigare 
erfarenheter. 
 

- Läraren anser att det oftast 
handlar om att eleverna tycker att 
det är obehaglig att hålla muntliga 
framställningar. 

- Dåliga erfarenheter.  

Arbetsprocessen inför 
och efter den muntliga 
framställningen 

- Presentationer i gruppformat, i 
olika seminarium, och större 
redovisningar, enskilt och i grupp. 

- Eleverna får jobba mycket med 
studiegrupper. 

- Eleverna får olika övningar  
- Fyra muntliga framställningar per 

kurs.  
- Läraren önskar flera men att tiden 

inte räcker till. 
- Eleverna får tillräckligt med tid 

för att förbereda sitt tal. 
- Eleverna får hålla muntlig 

framställning både enskilt och i 
grupp.  

- Det ser olika ut hur läraren 
arbetar med muntlig 
framställning  

-  Tre muntliga framställningar per 
kurs. 

- Läraren önskar flera men att tiden 
inte räcker till. 

- Eleverna får tillräckligt med tid 
för att förbereda sitt tal.  

- Eleverna får hålla muntliga 
framställningar både enskilt och i 
grupp. 

Återkoppling  - Läraren jobbar med återkoppling. 
- Både muntliga och skriftliga 

respons.  

- Läraren jobbar med återkoppling. 
- Ge positiva feedback. 

Bemöta elevernas 
nervositet och talängslan  

 

- Bygga känslan i klassrummet. 
- Ha muntliga framförande ganska 

tidigt på terminen. 
- Ha en bra kommunikation med 

talängsliga elever, för att kunna 
lösa problemet. 

- Läraren menar att dessa elever 
behöver väldigt mycket individuell 
feedback. 

- Viktigt att möta eleverna och låta 
de känna sig nervösa. 

- Vara lyhörd som lärare och 
undersöka vad rädsla beror på. 

- Hitta lösningar. 
- Läraren påpekar att det är viktigt 

att man lär ut eleverna om 
kroppsspråk. 

- Prova med mindre grupper. 
- Ha tålamod med dessa elever. 
- Uppmuntra 

dem på olika sätt till utföra talet i 
större grupp.  
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Klassrumsklimat 
 

- Klassrumsklimat har en stor 
betydelse för elevernas inställning 
till muntlig framställning 

- Viktigt att eleverna blir goda 
förbilder för varandra. 

- Skapa en god lärar-elevrelation.  

- Läraren anser att klassrumsklimat 
har en stor betydelse för elevernas 
inställning till den muntliga 
framställningen 

- Eleverna bli goda lyssnare. 

 
 
 
 
 
 
 


