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”FÖRR ELLER SENARE MÅSTE MAN JU STÅ INFÖR EN HEL BUNCH OF 

PEOPLE” 

En undersökning om hur elever på bästa sätt kan stödjas i förberedelsen inför 

muntliga framställningar i klassrummet 

I den här uppsatsen genomförs en kvalitativ studie av hur elever på bästa sätt kan 

stödjas underförberedelsearbetet inför muntliga presentationer i klassrummet. 

Undersökningens slutsatser är baseradepå sammanlagt åtta intervjuer som är gjorda 

på totalt två gymnasieskolor förlagda i två medelstora städer i Mellansverige. Med 

hjälp av det eleverna berättat under intervjuerna har svaren kategoriserats och 

sammanställts i ett resultat som bland annat visar ett tydligt behov bland eleverna av 

få klara och tydliga instruktioner av lärarensamt att de behöver komma väl pålästa 

och förberedda till muntliga presentationer för att minimera risken för 

nervositetskänslor. Resultatet visar även att stämningen klassrummet är av högsta 

vikt, liksom att ämnet för talet är intressant och att dessutom eleverna känner att de 

får tydlig, uppmuntrande och användbar respons efter sina presentationer.  
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1 Inledning 

I följande avsnitt ger vi en bakgrund till uppsatsen samt redogör för dess syfte och 

frågeställningar. 

1.1 Bakgrund 

Det är viktigt i dagens samhälle att som enskild individ kunna uttrycka sig säkert i 

retoriska situationer och det är en förutsättning för att kunna verka som demokratisk 

medborgare. Det blir problematiskt både för eleverna och samhället om eleverna som 

individer inte kan föra sin egen talan i dagens samhälle. Det finns en välkänd 

problematik med motstånd och obehag bland elever inför muntliga framställningar i 

skolan. Eftersom det är viktigt att få träning i att kunna föra sin talan måste vi finna 

en effektiv väg för hur vi lärare ska kunna stötta eleverna i den förberedande 

processen inför sådana retoriska situationer.  

Intresset för ämnet väcktes genom Cecilia Olsson Jers avhandling (2010) 

Klassrummet som muntlig arena - Att bygga och etablera ethos där hon skriver om 

muntliga presentationer ur perspektivet hur eleverna ska lyckas med sin uppgift, hur 

uppgifterna utformas av läraren och vilken respons som ges. Fokus i vårt arbete ligger 

vid hur det ska gå att få eleverna att känna sig säkrare i den muntliga framställningen 

som är slutprodukten av förberedelsearbetet. Tanken är att det färdiga arbetet ska 

kunna vara till nytta för andra aktiva lärare genom att från ett elevperspektiv 

presentera vad det är eleverna upplever som problematiskt med muntliga 

presentationer, vad de upplever som positivt och vilken stöttning de själva känner att 

de skulle önska få från lärarhåll.  

Anne Palmérs arbeten rörande det muntliga i skolan har spelat en viktig roll i 

den här uppsatsen. Hon har skrivit ett flertal artiklar och rapporter inom ämnet vilka 

har gett intressanta uppslag och tillskott till studien. Palmér har gjort en kvalitativ 

studie som presenterades i en rapport år 1999 där hon, liksom vi, använt sig av 

intervjuer som metod. Genom att använda oss av hennes rapport gavs möjligheten att 

göra jämförelser mellan de två intervjustudierna. I och med en sådan jämförelse går 

det även att säga något om vilken förändring på området som eventuellt skett under 

de senaste 17 åren. Målet med uppsatsen var att ta reda på hur olika elever på bästa 

sätt kan stödjas i muntliga presentationer.  
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att med ett elevperspektiv studera hur några elever anser att de 

på bästa sätt kan stödjas i förberedelsen inför muntliga presentationer, samt vad 

dessa elever anser vara avgörande för huruvida genomförda muntliga presentationer 

upplevs som lyckade eller inte, både deras egna och andras. 

1.3 Forskningsfrågor 

Utifrån syftet med uppsatsen utkristalliserades tre forskningsfrågor. 

Forskningsfrågorna inriktar sig på elevers perspektiv på inre och yttre faktorer, 

stöttning och upplevelser i samband med muntliga presentationer.  

 Vilka faktorer i förberedelseprocessen uppfattar eleven avgör om en muntlig 

presentation blev lyckad eller inte? 

 Vilka faktorer under presentationen uppfattar eleven avgör om presentationen 

blir lyckad eller inte? 

 På vilket sätt upplever elever att de behöver stöttas av läraren inför en muntlig 

presentation? 

1.4 Begreppsdefinitioner 

Muntliga presentationer: Begreppen ”muntliga presentationer ”eller ”muntliga 

framställningar” är två begrepp som brukas upprepande gånger i denna uppsats. 

Liksom hos Palmér (1999b) avses den typ av redovisning i skolan som genomförs 

genom att en ensam elev står upp inför sin klass och håller någon typ av förberett 

monologiskt muntligt anförande.  

Förberedelseprocessen; Med begreppet ”förberedelseprocessen” avses den 

process som pågår från det att en elev får en uppgift av sin lärare som i slutändan ska 

presenteras som en muntlig presentation och fram till dess att eleven påbörjar sin 

presentation inför klassen.  

Med talängslan menas elever eller personer som upplever nervositet eller 

ängslan inför att stå framför en grupp människor och tala, oavsett det gäller 

nervositet som är synlig hos publiken eller bara känns inom talaren. Det gäller också 

både förberett och oförberett tal. 

 



 
 

7 
 

Feedback/respons avser den återkoppling elever får efter en utförd uppgift. Den kan 

vara från lärare eller klasskamrater. Återkopplingen kan vara positiv eller negativ. 

Partesmodellen är ett begrepp som förekommer i uppsatsen som ses som ”retorikens 

främsta pedagogiska konstruktion” enligt Anders Sigrell (2013:134). Begreppet i sig 

handlar om de olika delar som bygger upp ett tal eller en text från början till slut och 

som kan användas som grund för att genomföra en retorisk analys. 

2 Litteraturgenomgång 

I det här kapitlet tas tidigare forskning och övriga relevant litteratur inom området 

upp. 

2.1 Tidigare forskning 

Tidigare forskning som legat till grund för den här uppsatsen är kanske främst de 

avhandlingar och artiklar som skrivits av Palmér (2008) men även andra svenska och 

internationella forskare har använts, till exempel Olsson Jers (2010), Sylvi Penne och 

Frøydis Hertzberg (2008) och Cara C. MacInnis, Sean P. Mackinnon och Peter D. 

MacIntyre (2010). 

Inledningsvis kan det vara motiverat att ta upp några hållpunkter från den 

antika retoriken vilken på många sätt är grundläggande för allt denna studie kommer 

att handla om. Även om den antika retoriken inte behandlas explicit i särskilt stor 

utsträckning så finns den ändå hela tiden med i bakgrunden. Den antika retoriken 

härleds av Tina Kindeberg (2011:21–22) tillbaka till Aristoteles tid. Hon tolkar 

Aristoteles tankar som att det finns ett tätt samband mellan vem som säger något, till 

vem detta sägs och vad som sägs och även att det är viktigt att fundera kring ifall det 

som sägs är av värde, om talaren är trovärdig i det hen säger och om situationen för 

talandet är bekväm.  

Kindeberg (2011:50) kommer vidare in på de, inom retoriken grundläggande 

begreppen ethos, pathos och logos. När en talare lyckas skapa jämvikt och harmoni 

mellan de tre begreppen (i praktiken) så ökar talarens chanser att relationen till 

publiken blir god. Även Sigrell (2013:40–42) skriver om de tre begreppen (liksom 

många andra, begreppen är allmänt vedertagna inom retoriken och härledda tillbaka 

till Aristoteles) och han definierar dem som att ethos är den del i ett tal som inger 

förtroende för talaren hos den som lyssnar, att logos innefattar den del av ett tal som 
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handlar om att få lyssnaren att förstå det talaren säger genom att välja ett välanpassat 

språk och sist att pathos är den del i ett tal som väcker känslor hos lyssnaren.  

Ethos, pathos och logos är enligt Sigrell (2013:40–41) de kanske allra viktigaste 

och mest grundläggande begreppen inom den retoriska teorin men det finns även 

många andra byggstenar inom den moderna retoriken som hämtats från Aristoteles 

och den antika retoriken. Ett exempel på det är de, för den här studien kanske mer 

angelägna, begreppen som tillhör den så kallade Partesmodellen. Partesmodellen 

delas av Sigrell (2013:52–84) in i sju olika steg vilka skulle kunna illustreras som en 

trappformad figur med sju steg som måste avklaras innan målet är uppnått. De sju 

delarna benämns som intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio och 

feedbacktio. 

Intellectio är ett tillskott till Partesmodellen från senare år, det steget stod inte 

för sig självt i den antika retoriken utan innebörden gick då in under det nuvarande 

andra steget, inventio. Intellectio handlar om att formulera ett syfte för det som ska 

sägas, att tänka efter innan själva skapandet börjar. Inventio är steget där en tes 

formuleras, material som är lämpat för talet börjar eftersökas och argument börjar 

formuleras. I det nästa steget, dispositio, gäller det att skapa en effektiv struktur för 

talet. De olika argumenten som framkom under inventiosteget ska nu placeras i en 

lämplig ordning. Vidare följer elocutio där talaren behöver fundera över vilken 

stilnivå talet ska ligga på. Beroende på mottagare krävs olika anpassning i stil och 

ordval och ett väl genomarbetat tal är medvetet extra effektfullt genom användande 

av olika stilfigurer. I memoriasteget handlar det för talaren om att på något sätt lära 

in talet så att det kan presenteras med flyt. Det gäller att talaren har en strategi för 

hur denne ska minnas talet när det är dags att presentera det inför publik. Det sista 

stegen i den klassiska Partesmodellen från antiken är actio. Det steget berör själva 

framförandet, det handlar bland annat om anpassning till den miljö talet ska 

framföras i, kroppsspråket hos talaren, klädvalet för dagen och att engagera publiken. 

Till sist har Sigrell (2013:83) valt att även applicera begreppet ”feedbacktio” till den 

klassiska Partesmodellen. I det steget handlar det om att talaren ska reflektera över 

det nu genomförda talet, fundera över vad som var lyckat och vad som var mindre 

lyckat. Till hjälp med detta kan talaren ha konkret tilldelad respons av något slag, i 

skolsituationen vanligen kamrat- eller lärarrespons. 

I en artikel ställer Palmér (1999a:197) den översiktliga frågan om vilken 

ställning det talade språket egentligen har i den svenska gymnasieskolan i ämnet 
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svenska. Detta undersöktes av henne genom en pilotundersökning där värderingen av 

talets ställning i förhållande den skriva svenskan var en av undersökningsgrunderna 

tillsammans med hur elevers muntliga prestationer bedömdes. Palmér (1999a:198) 

genomförde sin undersökning genom att intervjua sammanlagt 15 personer varav tio 

elever och fem lärare från fem olika skolor. Undersökningen ger en relativt klar bild 

över att talundervisning i svenskämnet inte är speciellt vanligt och elevers 

förberedda, monologiska, muntliga presentationer knappt förekommer 

överhuvudtaget, dock verkade så kallade helklassamtal användas betydligt mer 

frekvent. 

Ett flertal elever i Palmérs (1999a:200) undersökning uttrycker till Palmér att 

de har lättare att yttra sig i mindre grupper än vad de har i helklass. Vidare nämner 

de lärare Palmér intervjuat inte någonting om att de undervisar sina elever i konsten 

att tala, inga tekniker eller retoriska strategier lärs ut. Det, menar Palmér (1999a), 

leder till att eleverna inte ges någon möjlighet att utveckla metakunskap kring det 

egna talandet.  

Palmér (1999a) behandlar även respons till elever efter muntliga presentationer, 

och det verkar som att responsgivning vanligen går till på så sätt att kamratrespons 

kombineras med lärarrespons genom helklass-/gruppdiskussion direkt efter en elevs 

framträdande. Palmér (1999a:202) nämner att det kan finnas en risk med den typen 

av responsgivning, nämligen att det sätter en ännu högre press på eleven inför en 

presentation vilket kan leda till en ökad nervositet inför den kommande kritiken från 

kamraterna. De intervjuade eleverna tycks dock vara av åsikten att kamratrespons 

kan vara givande och framförallt stärkande för dem själva men också att responsen 

lätt blir väldigt generell.  

Talängslan är något som upplevs som ett problem hos de lärare Palmér 

(1999a:203) intervjuat. Som exempel tas elever upp som inte vågar tala inför grupp 

och då istället får tala med endast den egna läraren som publik. Palmér förespråkar 

istället möjligheten att, genom systematiskt uppbyggd träning där skrift och tal 

kombineras och byggs upp till en helhet med tid till eftertanke och justeringar, få 

varje enskild elev att känna sig säkrare på sin sak innan de tvingas stå upp och tala 

om den. Palmér trycker även på vikten av att arbeta med gruppen som helhet inför 

muntliga framställningar, stämningen och gruppdynamiken måste bjuda in till 

muntliga yttranden.  
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Palmér (1999a:203) har också gjort en sorts metareflektion över sin egen 

undervisning där hon studerat sina elevers prestationer rörande det muntliga efter 

det att hon arbetat med en metod vars målsättning var att stärka elevernas kunskap 

inom den retoriska teorin. Genom detta har hon fått fram information om olika 

frågor som eleverna har inför muntliga framställningar och som gör dem osäkra. 

Någonting som fått stort fokus inom det området är manushanteringen. Eleverna har 

mycket svårt att veta hur mycket de ska lära sig utantill, hur mycket de kan läsa av, 

om de ska ha med sig en hel text eller stödord upp inför klassen. Målet tycks dock 

vara att prestera ett så naturligt framträdande som möjligt och vägen dit verkar skilja 

sig betydligt mellan olika elever.  

I sin rapport Tankar om tal – lärares och elevers syn på muntlig framställning 

i undervisning och bedömning skriver Palmér (1999b:3) om hur det talade språket 

egentligen används och utnyttjas i undervisning och bedömning. Som metod för detta 

användes intervjuer bland både elever och lärare. 

Palmér (1999b) intervjuade vid sin pilotundersökning tio elever och fem lärare 

från fem olika skolor. Frågorna som ställdes berörde alla på ett eller annat sätt det 

muntliga i skolan men de svar vi intresserat oss för är de som rör områdena: 

 Vilka möjligheter och problem som eleverna ser i talträning och muntliga 

framställningar  

 Elevernas egna metoder och förberedelser inför muntliga framställningar 

 Huruvida den träning som ges i skolan utvecklar eleven eller inte  

 Respons eller feedback 

Nedan följer en sammanfattning av de intervjusvar Palmér (1999b:15-36) fått från 

sina informanter. De elever Palmér använde som informanter presenteras i 

resultatdelen av hennes rapport i form av anonymiserade porträtt, från vilka denna 

information har hämtats. Eleverna representerar, liksom våra informanter, olika 

studieinriktningar och består av både killar och tjejer.  

En del av eleverna (Palmér 1999b) tycker att de har haft ganska mycket 

muntliga framföranden och ett par stycken uppge att de är nöjda med den träning de 

fått medan andra tycker det borde övas mer och någon menar att muntlig träning 

knappt förekommit alls. I vissa fall har eleverna hållit muntliga presentationer medan 

i andra fall är det snarare gruppdiskussioner som dominerat den muntliga träningen. 

Flera elever önskar att de fått kontinuerlig träning med stegrande svårighetsgrad 
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inom ämnet och önskemål nämns även om riktad teoretisk träning. Ett par av 

eleverna menar att de fått sporadisk metodundervisning i hur de ska agera och tänka 

under muntliga presentationer och någon elev menar att svenskämnet blivit ett ämne 

som gett metoder medan andra ämnen gett praktisk träning av det muntliga. Det 

framkommer vidare åsikter om att det är lättare att göra en bra presentation om 

ämnet är intressant och åhörarna hänger med och ställer frågor samt att det kan 

upplevas lättare att redovisa för en mindre grupp. En elev menar dock att hen faktiskt 

presterar bättre inför helklass, då den ökade pressen leder till att hen anstränger sig 

mer och gör bättre ifrån sig. 

Eleverna förbereder sig med att läsa in sig, skriva ned stödord eller tillämpar 

stolpmanus. En elev använder tekniken med att skriva en hel text och sedan 

systematiskt och ordagrant träna in den. En annan elev lyfter problematiken med att 

lyckas skapa en bra struktur och att fylla ut en på förhand angiven tid med något 

värdefullt. framträdande ska bli lyckat, en aktiv och intresserad publik är starkt 

önskvärd. Som feedback på muntliga framträdanden tycks eleverna främst få 

kamratrespons, bara vid enstaka tillfällen verkar lärarna gett individuell respons. 

Några elever yttrar åsikter om att kamratrespons lätt blir vag och generell men ser 

något positivt i att responsen kan uppmuntra och stärka osäkra elever och menar att 

ärarens uppgift bör vara att påtala brister och förbättringsområden. Ett par av 

eleverna tycker att läraren har ett stort ansvar att se till att talängsliga elever inte 

”smiter undan” utan att alla elever måste vara med träna sin muntliga förmåga 

(Palmér 1999b). 

MacInnis, Mackinnon och MacIntyre (2010) skriver i sin artikel om ”Public 

speaking anxiety”, ett uttryck som kan förkortas PSA och kan översättas till det 

svenska begreppet ”talängslan”. I den första undersökningen, med totalt 102 

enkätsvar, förväntade sig forskarna bland annat ett resultat som skulle visa att en 

person som talar inför en grupp tror om sig själv att denne uppvisar mer nervositet 

än vad publiken upplever att personen i fråga verkligen visar. I den andra studien, 

med totalt 183 enkätsvar, undersöks bland annat hypotesen att personer som ska tala 

inför publik tror att den vanligaste känslan bland de som ska tala inför publik är att 

de känner sig själva ”extremt nervös”. (MacInnis, Macinnon & MacIntyre 2010:48). 

Hypoteserna i båda de ovan presenterade fallen stämde (MacInnis, Macinnon & 

MacIntyre 2010). En person som talar inför en åhörargrupp tror om sig själv att hen 
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framstår som mer nervös än vad åhörarpubliken uppfattar. Forskarna visar på att det 

blivit normativt att vara nervös inför muntliga framträdanden.  

I artikeln ”När eleven får ordet av” belyser Palmér (2004) vikten av en god 

klassrumsmiljö med elever som lyssnar på talaren. Här diskuteras det viktiga i att 

elever får konstruktiv respons av klasskamrater för att utvecklas, och inte bara från 

sin lärare. Palmér har även reagerat över elevers brist på kunskap om hur man håller 

ett ”bra tal”. Hon menar att lärare bör ställa en typ av frågor till elever efter deras 

muntliga framföranden som får dem att reflektera över hur texten faktiskt 

presenterades istället för vad som presenterades. Om eleverna tvingas reflektera över 

hur de framställer någonting så menar Palmér att det ska leda till att elevernas 

metakognitiva tankar kring det egna framförandet ökar.  

Olsson Jers (2010) avhandling Klassrummet som muntlig arena - Att bygga 

och etablera ethos undersöker möjligheterna, för eleverna på gymnasiet i årskurs ett, 

att utvecklas till demokratiska medborgare eftersom tal, och genom den förmågan att 

kunna göra sin åsikt hörd i det offentliga rummet, är en viktig del i vårt demokratiska 

samhälle. Responsen är problematisk menar Olsson Jers (2012:157) eftersom den 

värderas högt av eleverna samtidigt som responssituationen uppfattas som känslig. 

Responsen är problematisk eftersom den i bästa fall sker direkt efter avslutat tal av 

eleven eller eleverna men här lämnas även utrymme för missförstånd om responsen 

ges när övriga klassen är närvarande. Lärare måste förhålla sig till övriga 

klasskamrater och samtidigt vara ”kritisk” i responsen. Det leder ofta till att läraren 

är för mild i sin respons och i vissa fall kan det leda till att eleven får signaler om ett 

högre betyg än vad egentligen är fallet.  

Även tiden är en problematisk faktor i responssituationen (Olsson Jers 

2012:158–161). Lärare får ofta bråttom i slutet av en lektion och det är inte ovanligt 

att eleverna får en generell respons i helklass istället för individuell respons på grund 

av tidsbrist. Olsson Jers har en bild av att responsen på muntliga framställningar lätt 

fokuserar mycket på elevens känsla kring framträdandet och att responsen på det 

som faktiskt presterats får stå tillbaka. Hon menar även att lärare lätt använder 

ordval när de diskuterar muntliga presentationer med sina elever som signalerar att 

talarsituationen är jobbig. Hon reagerar också vid en observation på att läraren 

använder ordet ”överstökat” kring ett par muntliga presentationer, alltså att hon 

uppmanar eleverna att ”få det överstökat”. Hon reflekterar kring hur ett sådant 
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ordval kan påverka eleverna och sätta standarden för vilken inställning man bör ha 

till sådana aktiviteter. 

Klassrumskulturen är av yttersta vikt för att underlätta muntliga presentationer 

(Olsson Jers 2012:164–165). Flera undersökningar (PISA 2003 till exempel) visar på 

att svenska elever trivs bra i sina klassrum. Det innebär dock inte att alla elever 

känner sig avslappnade inför muntliga presentationer. Intressant är Olsson Jers 

forskning som visar att elever som i början av årskurs 1 på gymnasiet känner väldigt 

stor oro eller rent utav vägrar ställa sig framför klassen och tala ändrar sig efter en tid 

tillsammans med sin klass. Det menar Olsson Jers kan tillskrivas en tillåtande 

klassrumskultur. 

Olsson Jers (2012:195) skriver också om tesen som avgörande för hur 

engagerade eleverna är i en muntlig situation. Är det en tes som engagerar eleverna 

visar det också sig i den muntliga situation som uppstår och vice versa. Är ämnet 

engagerande för många beskriver Olsson Jers det som att klassrummet blir mycket 

livligt. Tystlåtna elever blir pratsamma och pratsamma elever blir ännu mer 

pratsamma. 

I Anne Palmérs avhandling Samspel och solostämmor – Om muntlig 

kommunikation i gymnasieskolan (2008) tas många olika perspektiv på muntlighet i 

skolan upp och många olika aspekter diskuteras. Dels förs diskussionen kring hur 

man överhuvudtaget ska se på förberedda muntliga samtal, är de en längre dragen 

form av det lärarledda helklassamtalet eller någonting annat? Är det läraren eller 

eleven som är huvudaktören i klassrummet under presentationen? (Palmér 2008:25). 

Även tillkomsten av de muntliga nationella proven på alla gymnasieskolor diskuteras 

som en eventuellt bidragande faktor till att det muntliga generellt tränas mer i den 

svenska gymnasieskolan idag än tidigare även om det påpekas att den muntliga 

träningen ännu inte tycks vara i närheten av likvärdig mellan olika skolor (Palmér 

2008). 

Palmér (2008) tar också upp att eleverna i gymnasieskolan tycker det är viktigt 

att prestera det läraren förväntar sig och att de anser att det är av högsta vikt att bli 

tilldelade tydliga instruktioner inför muntliga presentationer (och även annars) 

(Palmér 2008:99). Eleverna har vid muntliga presentationer dubbla mottagare att ta 

hänsyn till vilket kräver extra tydlighet, de ska dels prestera inför lärarens 

bedömande blick och dels även hålla ett intressant framförande för klasskamraterna 

(Palmér 2008:20). För att lyckas med de muntliga presentationerna menar Palmér 



 
 

14 
 

(2008:26) såväl som Siv Strömquist (1998) att eleverna behöver få tillgång till 

systematisk talträning med övningar av stegrande svårighetsgrad, metareflektioner 

och utvärdering samt respons på andras framföranden. Genom tillgång till olika 

verktyg för hur de ska lägga upp och genomföra sina muntliga presentationer samt 

genom väl genomarbetade förberedelser och välgenomtänkt feedback kan även 

talängsliga elever lyckas arbeta sig förbi sin rädsla och utvecklas mycket som talare i 

skolan.  

Strömquist (1998:53–61) skriver även om talträning i klassrummet och varför 

den är så viktig. Hon menar att genom lekar och övningar kan man sakta introducera 

en systematisk talträning i klassrummet. Hon ger exempel på lekar och övningar i 

form av parvis presentationer där en elev intervjuar den andra och sedan presenterar 

denne för klassen. Vidare kan man utveckla den leken med en slags ”presskonferens” 

där publiken får ställa frågor om det eleven precis presenterat oavsett om det är den 

personen hen just intervjuat eller om eleven hållit i en presentation om något denne 

finner intressant och har mycket kunskap om. En sådan övning involverar både 

publik och talare, där talaren berättar om något denne känner sig säker på och därför 

ska ha lättare att ta till sig och svara på frågor. Sedan finns det förslag på övningar 

som innebär att man talar oförberett. Bland annat övningen ”Oförberedda talares 

klubb” som går ut på att eleven får en rubrik tilldelat sig till exempel ”hur jag lyckades 

vinna en miljon i Las Vegas” och efter det får eleven dra ett kort ur en hög läraren 

förberett med olika substantiv på. Med hjälp av detta substantiv och rubriken eleven 

blivit tilldelad har eleven ungefär tre minuter på sig att hitta på och berätta en 

historia som involverar både substantivet och rubriken. Den övningen uppfyller två 

viktiga funktioner. Tanken är att talaren ska vara så upptagen med att få ihop en 

historia som involverar rubriken och substantivet att denne inte tänker på att hen 

talar för klassen. Samtidigt som klassen koncentrerar sig på att avslöja vilket 

substantiv eleven blivit tilldelad sig. 

Vidare förespråkar Strömquist (1998:66–69) läsningen som en viktig del i 

träningsprogrammet. En bortglömd del i dagens skola är högläsningen eftersom den 

bidrar med språkinlärning och språkutveckling på flera plan menar Strömquist, 

bland annat lägger den fokus på artikulation, tempo, uttrycksfullhet och inlevelse.  

Utöver dessa övningar och förslag till en förbättrad systematisk talträning i 

skolan menar Strömquist (1998) att man med tiden kan lägga in uppstyrda debatter, 

diskussioner, redovisningar och andra framträdanden för klassen. Med hjälp av lekar 
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och övningar ska muntliga redovisningar och tal framför klassen motverka eventuella 

obehag eleverna känner eller i bästa fall lindra den talängslan eleverna har. 

Penne och Hertzberg (2008:69–73) har uppmärksammat det krav som ställs på 

eleverna i skolan gällande val av lämpligt stoff inför muntliga presentationer. De 

menar att den begränsade tidsramen, som är ett faktum vid så gott som alla muntliga 

presentationer i skolan, ställer krav på att det innehåll som faktiskt presenteras är väl 

genomtänkt och noga utvalt. För att lyckas med det krävs noggranna förberedelser. 

För att hjälpa eleverna i det arbetet rekommenderar Penne och Hertzberg 

undervisning i retorik, de menar att läraren måste ge eleverna tillgång till olika 

verktyg som de kan använda för att lyckas så bra som möjligt med sin muntliga 

presentation.  

För Penne och Hertzberg (2008:69–73) är det inte ett lyckat scenario om eleverna 

skriver ned ett utkast, övar in det och sedan med eller utan manus läser upp den 

färdiga texten. Detta är, menar de, snarare högläsning än muntlig presentation. De 

skriver även en hel del kring det retoriska språket, hur viktigt det är att eleverna lär 

sig att anpassa språket efter talarsituationen. Beroende på vad man ska tala om bör 

man använda olika typer av språk och det är inte någonting som eleverna naturligt 

har med sig. Elever från olika sociala bakgrunder har mer eller mindre känsla för den 

anpassning som krävs och för att kunna skapa en likvärdig utbildning där alla elever 

ges samma möjligheter att lyckas i framtiden krävs också att alla elever ges samma 

möjlighet att tillförskansa sig de rätta verktygen och förståelsen för det de håller på 

med. 

Penne och Hertzberg (2008:40–41) diskuterar vidare kring att det är väldigt 

viktigt att elever får öva och känna på sina muntliga förmågor i skolan. De skriver 

också att lärarna måste ställa vissa krav på sina elever för att de ska utvecklas vid 

muntliga presentationer, framförallt om stämningen i klassen är god. De skriver även 

om att många elever upplever stora obehagskänslor inför muntliga presentationer. De 

muntliga presentationerna medför en komplicerad social situation och Penne och 

Hertzberg tror att elever som känner stort obehag skapar egna strategier för hur de 

ändå ska lyckas genomföra det läraren ber dem om. Med tydliga ramar för hur de 

muntliga presentationerna ska genomföras och genom att de med hjälp av lärarstöd 

tillförskansar sig de verktyg de behöver för att uthärda situationen så lär sig de 

talängsliga eleverna hur de ska kunna kontroll över den egna kroppen. 
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Talängslan är något som även Olsson Jers (2010:161–162) diskuterar kring. Hon 

menar att det är två skilda saker att vara talängslig eller vara oroad när man talar. 

Hon använder begreppen talängslig och exponeringsängslan och menar att det finns 

en skillnad på dessa två som gör det motiverat att använda dem på olika sätt. På ena 

sidan har vi talängslan som innebär till exempel att talarens röst darrar, andningen 

påverkas, händerna skakar och talaren rodnar. På andra sidan har vi 

exponeringsängslan. Det betyder, i motsats till talängslan, att det finns symptom som 

inte syns i anslutning till en talares prestation eller presentation. Det kan vara 

hjärtklappningar, känsla av obehag eller illamående.  

 

2.2 Styrdokument 

Styrdokument som är relevanta för studien är Skolverkets Läroplan för grundskolan 

(Skolverket 2011a) samt Läroplanen förgymnasieskolan 2011 (Skolverket 2011b). 

Mer specifikt är det framföralltämnesplanerna och kursplanerna för ämnet Svenska i 

både Lgr11 och Lgy11 som är av intresse för studien. 

Styrdokumenten kan avslöja en del om vilka förkunskaper informanterna kan 

förväntas ha inom området muntlig produktion. De för undersökningen relevanta 

delarna ur avsnittet ”Centralt innehåll” i kursplanen för ämnet svenska i årskurs 7-9 

säger att eleven för godkänt betyg ska kunna ”[…] leda ett samtal, formulera och 

bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.” (Skolverket 

2011a) Vidare ska eleven kunna hålla: 

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade 

från skola och samhällsliv. [e]leven ska kunna tillämpa] anpassning av språk, innehåll och 

disposition till syfte och mottagare. [e]leven ska även kunna använda] olika hjälpmedel, 

till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer. 

(Skolverket 2011a).  

Då våra informanter uppnått lägst betyget E i slutbetyg i ämnet svenska på 

grundskolan kan vi förutsätta att de fått undervisning och praktisk träning i ovan 

nämnda delar.  

När studien genomfördes studerade samtliga informanter på ett nationellt 

gymnasieprogram och läste vid tillfället för intervjuerna kursen Svenska 1. Av den 

anledningen är även läroplanen för gymnasieskolan ett relevant styrdokument i 
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undersökningen och mer specifikt kursplanen för kursen Svenska 1. I avsnittet 

”Centralt innehåll” i Lgy11 står det att: 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Muntlig framställning 

med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant 

och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig 

framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till 

kommunikationssituationen. (Skolverket 2011b). 

Vidare ska kursen även behandla; ”Grunderna i den retoriska arbetsprocessen” 

(Skolverket 2011b) samt erbjuda träning i argumentationsteknik.  

3 Metod 

I det här kapitlet redogörs för vilka metodiska utgångspunkter som i forskningen. 

3.1 Forskningsstrategi 

För att bäst besvara våra forskningsfrågor valdes metoden semistrukturerade 

intervjuer bland de olika kvalitativa alternativen. Det gjordes för att nå djupare och 

mer välutvecklade svar än vad en enkätundersökning kunnat ge. Den här typen av 

intervjuer (semistrukturerade) ger möjligheten att under intervjuernas gång 

komplettera frågorna med eventuella följdfrågor.  

Palmér (2010) konstaterade efter sin undersökning att intervjuer som metod för 

en sådan här typ av undersökning ger användbar och fördjupad kunskap trots det 

faktum att den blir ganska intetsägande rent statistiskt sett. Vår undersökning har 

dock, till skillnad mot Palmérs, enbart fokuserat på eleverna och deras syn på den 

muntliga presentationsdelen och har överhuvudtaget inte antagit något 

lärarperspektiv. 

 

3.2 Urval 

Det finns olika tillvägagångssätt för att välja informanter, till exempel kan man göra 

ett representativt urval eller ett slumpmässigt urval. Enligt Denscombe (2000:142) 

förekommer knappast slumpmässiga urval i samband med intervjuer vilket heller 

inte är fallet vid den här studien. Denscombe menar att informanterna till intervjuer 

oftast väljs för att de förväntas ha någonting användbart att tillföra studien. 
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Urvalet till den här studien skedde till viss del genom ett så kallat tillfällighetsurval 

(Denscombe, 2000:24–25). Gymnasieskolorna som kontaktades, för möjliggöra 

besök och deltagande, valdes då vi själva hade kontakter på de skolorna sedan 

tidigare och de kunde tänka sig att ställa upp och hjälpa oss vidare. Vi kontaktade 

lärare i ämnet Svenska 1 på de skolor och program som vi ansett kunde vara lämpliga 

för vår studie. Detta följdes av besök i föreslagna klasser där informanter tillfrågades 

och valdes ut enligt våra önskade kriterier i största möjliga utsträckning. De önskade 

kriterierna vi ville täcka in var olika elevgrupper med avseende på genus, etnicitet och 

modersmål. En sådan typ av urval kallas av Stukát (2005:69) för ett strategiskt urval. 

Med ett strategiskt urval menar han att forskaren först väljer de variabler som antas 

kunna skilja mellan olika grupper av informanter. Vidare väljer forskaren sedan ut 

representanter från alla de olika grupperna som har skilda variabler, till exempel 

ålder, kön eller etniskt ursprung. Samplet blir på så sätt inte alls representativt för 

populationen i stort och resultatet kan omöjligen bli generaliserbart, vilket dock inte 

heller är avsikten. Avsikten är istället att finna informanter från flera olika 

individgrupper för att kunna se vilka likheter och skillnader som finns mellan de olika 

informanternas svar.  

Studiens sample kom att bestå av åtta elever tillhörande två olika 

gymnasieskolor. Elevernas gymnasieskolor är lokaliserade i två olika städer i 

Mellansverige och samtliga elever studerar årskurs 1 på ett yrkesprogram alternativt 

ett studieförberedande program. Alla de åtta eleverna läser kursen Svenska 1 och det 

är i samband med den kursen som undersökningen genomförts. Resultatet av urvalet 

blev ett sample bestående av tre kvinnliga och fem manliga informanter (Se tabell 1). 

Vi har valt att kalla de två skolorna för Gymnasieskola A och Gymnasieskola B. 

Gymnasieskola A representeras av tre elever på ett praktiskt program med hotell-, 

restaurang- och turisminriktning medan Gymnasieskola B representeras av fem 

elever på ett mer teoretiskt program med estetisk inriktning.  

Ofta tillämpas ett praktiskt urval (även kallat bekvämlighetsurval) tillsammans 

med ett strategiskt urval. Ett sådant urval är inte något problem i en undersökning 

med strategiskt urval då resultatet ändå, vilket tidigare nämnts, aldrig kan bli 

representativt eller generaliserbart då det strategiska urvalet ger informanter som 

inte är representativa i förhållande till större grupper som en hel stad eller det 

svenska samhället i stort (Stukát, 2011:69–70). De olika variablerna som valdes för 

den här studien blev studieinriktning, kön och modersmål. I ett inledande skede av 
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studien tänkte vi oss att möjligen få utrymme att jämföra de olika svaren inbördes 

inom grupperna och även mellan olika grupper. Vi hade då i resultatanalysen tänkt 

oss att se om det fanns avvikelser i svarsmönstren vilka kunde härledas till en speciell 

grupp, till exempel att tjejerna tenderade att ge annorlunda svar än killarna eller om 

elever med ett annat modersmål än svenska skiljde sig från de eleverna med svenska 

som modersmål. 

Ansatsen att finna särskiljande mönster mellan de olika representerade 

elevgrupper förkastades dock i ett ganska tidigt skede då vi insåg att varken tid eller 

utrymme skulle räcka till och därmed var det inte lägre lika viktigt att informanterna 

skulle representera exakt de grupper, i exakt de förhållandena till varandra, som vi 

från början tänkt. Tanken med det strategiska urval kvarstod dock och det ses som en 

tillgång för studien att ett flertal elevgrupper finns representerade bland 

informanterna. Av Tabell 1 framgår exakt hur den numerära fördelningen mellan de 

olika elevgrupperna såg ut. 

 

Tabell 1. Fördelning av informanter efter kön och modersmål. 

 

 

 

 

 

  

Inför intervjuerna skickades ett informationsmail ut till båda gymnasieskolornas 

klassföreståndare med information om undersökningens allmänna syfte. Eleverna 

blev både informerade av respektive klassföreståndare innan och av oss på plats. 

Bland de elever som anmält sig som frivilliga till klassföreståndaren valdes i första 

hand de elever ut av oss som passade vårt strategiska urval. Problem med 

urvalsprocessen uppstod när två frivilliga deltagare var sjuka och en deltagare 

ångrade sig innan vi hann sätta oss i rummet där intervjuerna genomfördes. Dessa 

tre deltagare ersattes av andra frivilliga på plats, vilka också fungerade för vårt 

strategiska urval. De elever som räckte upp handen först och som dessutom passade 

in fick helt enkelt bli intervjuade för att fylla de vakanta platserna.  

 Tjejer med  
svenska  
som 
modersmål 

Tjejer med  
svenska  
som 
andraspråk 

Killar med  
svenska  
som 
modersmål 

Killar med  
svenska  
som 
andraspråk 

Gymnasieskola A  1 1 1 

Gymnasieskola B 1 1 3  

Totalt             1 2 4 1 
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3.3 Datainsamlingsmetod 

Denscombe (2000:132–133) menar att enkätfrågor som metod är en metod som 

lämpar sig mycket väl vid enkla faktafrågor till informanten men när mer ingående 

information om informantens känslor och erfarenheter efterfrågas så är det väl 

motiverat att forskaren använder sig av intervjuer istället. Denscombe motiverar det 

med att frågor rörande känslor och erfarenheter behöver mer ingående svar än vad 

en enkätundersökning kan ge. Vid enkäter ges oftast svar innehållande ett fåtal ord 

medan en intervju öppnar upp för mer uttömmande svar. Då vi var mest intresserade 

av mer uttömmande svar och framförallt egna erfarenheter hos informanterna föll 

valet ganska naturligt på att använda intervjuer som metod. 

Att använda metoden intervjuer begränsar automatiskt antalet informanter, 

men att genomföra intervjuer och främst det efterarbete som följer är mycket 

tidskrävande. I det här arbetet valde vi efter en del eftertanke att inrikta oss på åtta 

olika informanter (Se mer under Urval).  

Intervjufrågorna konstruerades genom att de för uppsatsen aktuella 

forskningsfrågorna ställdes upp som rubriker i ett dokument. Utifrån dessa 

huvudfrågor konstruerades sedan underfrågor för att konkretisera och bryta ner de 

ganska övergripande forskningsfrågorna i flera mindre och därmed mer hanterbara 

delar. Huvudtanken med intervjufrågorna var att de skulle vara lätta att förstå för 

informanten och att de inte på något sätt skulle vara ledande i någon riktning. 

Frågorna kompletterades även med vissa förslag/exempel som skulle kunna 

användas om en informant inte förstod frågan. Dessa förslag/exempel blev därmed 

samma för alla informanter för att säkerställa att frågorna genom olika förklaringar 

inte skulle råka leda informanterna in på olika spår. Mer om tanken bakom varje 

enskild fråga och motiveringar till att just dessa frågor valdes ut finns i slutet av det 

här kapitlet. 

Vid utformandet av intervjufrågorna använde vi oss av ”omvänd tratt-teknik” 

(Patel och Davidsson, 2011:78). Intervjuerna började med specifika frågor inom 

ämnesområdet muntliga presentationer för att sedan övergå till större och mer öppna 

frågor. Omvänd tratt-teknik används i intervjuer för att hjälpa informanterna bilda 

sig en uppfattning i ämnet under tiden som frågorna besvaras. Totalt slutade antalet 

frågor på 27 varav tre större frågor som avslutade varje rubrik. Dessa 27 frågor ansågs 
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täcka in alla tre forskningsfrågorna samt ge oss den bästa möjligheten att uppfylla 

vårt syfte med studien.  

Antalet frågor till intervjuerna blev ganska högt för en relativt liten 

undersökning som denna och Patel och Davidsson (2011:86) påpekar att ”Det gäller 

att vara kritisk och stryka alla frågor av typen ’kan-vara-bra-att-veta’.” Detta har 

tagits i beaktning vid intervjufrågornas utformning och ett antal frågor har under 

arbetsgången strukits. De kvarstående frågorna anses relevanta för att besvara syftet 

och är många gånger ganska ”smala” vilket förklarar ett högre antal frågor än vid 

öppnare sådana. 

Vid utformandet av strukturen för intervjuerna formulerade vi intervjufrågorna efter 

vad Patel och Davidsson (2011:75–76) kallar för ”[…]grad av standardisering och 

strukturering.”. Det hela landade i ett användande av ett mellanting av låg och hög 

grad av standardisering vilket innebar ett större ansvar för oss vid intervjutillfällena 

än om vi hade valt frågor med hög grad av standardisering. Vid låg standardisering 

lämnas möjligheten åt intervjuaren att själv påverka ordningen och strukturen på 

frågorna. En hög grad av standardisering innebär istället en mer uppstyrd form av 

intervju som inte lämnar lika mycket plats för improvisation utan mer liknar en 

muntlig enkät.  

När det kom till strukturering valde vi återigen att använda oss av ett mellanläge 

på Patel och Davidssons (2011:76–77) skala av hög och låg grad. Vid låg grad av 

strukturering är intervjufrågorna mer öppna för informanten att svara utifrån egen 

tolkning och erfarenheter. Hög grad av strukturering gör däremot intervjusvaren mer 

förutsägbara utifrån ett mer eller mindre fast antal svarsalternativ. 

Patel och Davidsson (2011:76–77) menar med sin strukturerings- och 

standardiseringsskala att intervjuer med låg grad av strukturering och 

standardisering leder till en intervju med kvalitativ ansats och en intervju med hög 

grad av strukturering och standardisering leder till en intervju med kvantitativ 

ansats. Anledningen till att vi valde ett mellanting av hög och låg grad av både 

strukturering och standardisering var att vi ville kunna finna mönster i 

informanternas svar (vilket pekar på en kvantitativ ansats) utan att för den delen 

tappa möjligheten till tolkning av analysering av varje enskild informants svar (vilket 

pekar på en kvalitativ ansats). Sammanfattningsvis genomfördes denna studie utifrån 

både en kvalitativ och en kvantitativ ansats men med tyngdpunkten i det kvalitativa.  
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I början av kapitlet nämndes att intervjufrågorna konstruerades med de tre 

forskningsfrågorna som grundbultar. Intervjun inleddes med två mer generella frågor 

där förhoppningen var att det skulle få informanterna att öppna upp lite och känna 

sig mer bekväma. Dessa två samt alla andra intervjufrågor finns att se i dess helhet i 

Bilaga 2. 

Under den första forskningsfrågan passades sex intervjufrågor in enligt den 

omvända tratt-tekniken. De frågorna fokuserades kring elevens egen känsla och den 

egna förberedelsen inför en muntlig presentation. Frågorna valdes ut med 

motiveringen att det är viktigt att få information om hur eleverna känner sig inför 

muntliga presentationer. En hypotes inför arbetet var att många elever upplever 

muntliga presentationer som besvärliga men vi ville undvika att dra några sådana 

slutsatser utan att ha bekräftelse på det. Därav valdes några ganska generella frågor 

ut där eleverna gavs utrymme att själva reflektera över hur de känner sig inför 

muntliga presentationer, hur den känslan påverkar framträdandet, hur eleven 

förbereder sig och hur de anser att man bör förbereda sig för att lyckas med sin 

muntliga presentation. 

Under den andra forskningsfrågan konstruerades åtta intervjufrågor, även 

dessa enligt den omvända ”tratt-tekniken”. Här söktes konkretiserande svar på vad 

eleverna själva upplever som framgångsfaktorer under muntliga presentationer likväl 

som vilka hinder de känner att de eventuellt behöver övervinna under själva 

presentationernas fortlöpande. Här konstruerades frågor som skulle få 

informanterna att reflektera både över sig själva som talare samt över hur de upplevt 

andra elevers talarprestationer – både positiva och negativa.  

Under den tredje forskningsfrågan passades elva intervjufrågor in, liksom under 

de tidigare två enligt den omvända ”tratt-tekniken”. Under den här forskningsfrågan 

gjordes en frågeindelning som inleddes med tre frågor rörande huruvida klassen haft 

några lärarledda genomgångar om hur man håller en muntlig presentation 

(undervisning i praktisk retorik), om de upplever att de får någon hjälp av läraren och 

till sist om de själva känner att de vill ha hjälp. Dessa tre frågor följdes av en mindre 

fördjupning i ett antal frågor som hade konstruerats med den, inom retoriken, 

mycket välkända Partesmodellen i åtanke. Partesmodellen är ”[r]etorikens främsta 

pedagogiska konstruktion. Visar hur man kan förbereda och analysera ett tal/en text 

från början till slut: (intellectio,) inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio, 

(feedbacktio).” enligt Sigrell (2013, sid. 134). 
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Själva det praktiska genomförandet av intervjuerna gick till på så sätt att informanten 

och vi som intervjuare satte oss i ett enskilt rum. Vi presenterade oss med namn och 

informanten tilldelades missivbrevet som i lugn och ro fick läsas igenom och sedan 

skrivas under. Informanten informerades igen om att hela intervjun skulle spelas in 

och att en av intervjuarna skulle sköta själva intervjun och den andra anteckna det 

som sas till stöd för framtida transkriberingar. Intervjuerna tog mellan sexton och 

tjugotvå minuter att genomföra vilket var något kortare tid än beräknat. 

Intervjufrågorna ställdes i princip i samma ordning som de ställts upp innan, se 

Bilaga 2. Ambitionen inför intervjuerna var att de skulle vara mer av samtalstyp än 

av utfrågningstyp. Mer om detta under avsnittet Metoddiskussion. 

Denscombe (2000:138) talar om ”intervjuareffekten”. Som intervjuare förhöll vi oss 

professionellt och neutralt vid intervjutillfället. Vi presenterade oss som 

lärarstudenter och med våra namn. I egenskap av man och kvinna närvarande vid 

samtliga intervjuer hoppades vi på att inget kön skulle påverka informanterna 

negativt. Neutralitet under intervjuerna togs i beaktning för att inte påverka några 

personliga värderingar informanterna kunde ha.  

 

3.4 Databearbetning 

Efter genomförandet av intervjuer och ljudupptagningar transkriberades dessa. 

Transkriptionerna finns att se i sin helhet i Bilaga 4. Genom att avläsa varje enskild 

informants svar på varje enskild fråga från de färdiga transkriptionerna kunde svaren 

sedan passas in i ett schema där varje informants svar på samtliga frågor färgkodades 

i en egen färg (Se Bilaga 3). Under varje fråga kunde vi därigenom se vad alla åtta 

olika informanter svarat på en och samma fråga. Genom den schematiseringen kunde 

vi se vilka skillnader och likheter som framträtt genom intervjusvaren.  

Tanken var att efter genomförda intervjutranskriberingar dels låta elevernas 

egna svar tala för sig själva och dels försöka finna eventuella ”mönster och processer, 

gemensamma drag och skillnader” (Miles och Huberman 1994:9). Med den strategin 

hoppades vi finna värdefull information för att besvara våra forskningsfrågor. 

Vi har även valt att jämföra våra intervjusvar med Palmérs intervjusvar (1999b) från 

hennes undersökning.  
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Utifrån de likhetsmönster som framträdde sorterades svaren ihop i större och mindre 

grupper vilka bildade olika svarskategorier. Denna kategorisering av svaren ledde till 

att vissa mönster, teman och likheter började träda fram bland intervjusvaren vilket 

skulle leda fram till en form av tolkning av dessa. När allt material blivit färgkodat 

och kategoriserat (Se Bilaga 3) kunde vi välja att fokusera på de mönster och teman 

som bäst besvarade våra forskningsfrågor. 

De frågor som innehöll två olika delar, varav den ena inte var ja eller nej, till 

exempel ”Tycker du muntliga presentationer är en bra redovisningsform? Varför eller 

varför inte?” kategoriserades svaret utifrån svaret på den första delen av frågan och 

svaren på den andra delen lämnades till att bli kommentarer till de mönster som 

funnits, väl värda att ta upp i senare resultatdiskussion.  

3.5 Reliabilitet och validitet 

För att öka tillförlitligheten i vår undersökning avslutades varje elevintervju med 

frågan om det fanns någonting informanten själv ville tillägga rörande det vi just 

diskuterat. De fick också möjlighet att yttra sina åsikter kring undersökningen i sig, 

om det möjligen var något de inte vågade, eller inte ville, berätta medan samtalet 

spelades in. Det gjordes för att säkerhetsställa att allt de just sagt har var riktigt och 

korrekt samt för att kontrollera att de inte hade något mer att tillägga och se så att de 

inte hade några ändringar till det tidigare sagda. 

För att öka reliabiliteten vid tolkning och kategorisering av intervjusvaren 

gjorde vi enskilda bedömningar vid olika tillfällen av alla intervjuerna. Den 

arbetsgången är eftersträvansvärd vid kategorisering av intervjumaterial enligt Stukát 

(2012:137). De meningsskiljaktigheter som visade sig finnas vid jämförelse av våra 

tolkningar och kategoriseringar diskuterades sedan gemensamt till dess att vi kände 

att vi nått fram till en analys vi båda kunde stå för.  

De möjligheter som fanns, och som möjligen hade kunnat göras för att 

ytterligare höja reliabiliteten, var att ett par dagar efter intervjuerna åter kontaktat 

informanterna för att göra en till intervju med exakt samma frågor (Stukát 2012:134). 

Anledningen till att göra något sådant hade varit att de intervjuade eleverna då skulle 

fått en chans att ordentligt tänka genom ämnet. Vi som intervjuare skulle då heller 

inte vara samma ”okända högskolestudenter” i relationen till eleven, vilket skulle ha 

kunnat resultera i en mer öppen intervjusituation. Intervjudeltagarnas dagsform 
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avgör också hur de svarar på frågor, positivt eller negativt, och en annan intervjudag 

hade kunnat ge mer positiva eller negativa svar från samma informant. 

Vid kvalitativa intervjuer är det svårt att vid upprepade mätningar få exakt 

likadana resultat (Stukát, 2012:136–137). Stukát menar att det beror på att frågorna 

trots allt ställs i en intervjusituation och anpassas efter varje enskilt samtal och alla 

samtalsmiljöer är unika. I vår undersökning har vi gjort bedömningen att det inte är 

nödvändigt med sådana uppföljningar på grund av den begränsade tidsramen och 

arbetets omfång för att vi anser att reliabiliteten i undersökningen är tillräckligt god 

ändå. Vi är väl medvetna om att våra intervjuer av åtta elever inte på något vis gör 

studien generaliserbar på alla Sveriges studenter i årskurs ett på gymnasiet. Urvalet 

är inte representativt och undersökningsgruppen är relativt liten men det är inte för 

oss något problem då vår ansats inte är kvalitativ och vi inte har några ambitioner att 

nå ett generaliserbart resultat.  

Vad gäller undersökningens validitet så tror vi att den är ganska hög. Vi har 

intervjuat elever med välkonstruerade frågor och vi kan genom att studera 

styrdokument dra slutsatsen att eleverna har kunskap inom området och därmed 

någonting att tillföra genom den egna erfarenheten. För att få en så hög validitet som 

möjligt är intervjufrågorna noggrant konstruerade med målsättningen att de ska vara 

tydliga och lämna så lite utrymme för egen tolkning som möjligt utan att för den 

delen på något sätt vara ledande. Frågorna är alltså framställda så att de, i högsta 

möjliga mån, ska tolkas likadant av alla individuella informanter. Då intervjuer inte 

är ett jätteskarpt mätinstrument i sig (det är kvalitativt och ger inte generaliserbara 

resultat) så har vi försökt att öka både reliabiliteten och validiteten så mycket som 

möjligt genom att konstruera välgenomtänkta och välformulerade intervjufrågor.  

För att nå ett säkrare resultat med studien hade det förmodligen varit fördelaktigt att 

kombinera intervjuerna med en större enkätundersökning, så kallad 

metodtriangulering. Enkäterna hade då kunnat delas ut till ett större antal 

informanter för att ge en fingervisning om vilka områden som skulle kunna 

undersökas vidare. Det skulle då kunna ske genom intervjuer bland ett mindre antal 

informanter. Att den metoden valdes bort var på grund av arbetets begränsade 

omfång. En annan typ av metodtriangulering som hade kunnat användas är 

kombinationen mellan intervjuer och observationer.  
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3.6 Etiska ställningstaganden 

Vi har tagit ställning till, och följt, de fyra grundläggande etiska krav som Stukát 

(2011) benämner som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär enligt Stukát (2011) att ”De som berörs av studien 

skall informeras, både om studiens syfte och om att deltagandet är frivilligt och att de 

när som helst har rätt att avbryta sin medverkan.” (Stukát, 2011:139). Kravet 

uppfylldes genom att informanterna blev tilldelade vårt missivbrev (Bilaga 1) innan 

intervjuernas genomfördes. Vårt missivbrev förklarade att informanten skulle 

komma att delta i en intervju med ljudupptagning. Ljudupptagningen skulle senare 

komma att transkriberas och analyseras av oss och användas som underlag för 

resultatet i vår uppsats. Missivbrevet förklarade vidare att ett deltagande inte innebar 

några risker och att möjlighet att ta del av det färdiga resultatet (uppsatsen) skulle 

komma att ges. Informanten fick även information om att den färdiga uppsatsen 

kommer att publiceras i databasen DiVA. 

Samtyckeskravet innebär enligt Stukát (2011) att informanterna ska informeras 

angående studiens syfte och att de när som helst får avbryta intervjun om de så skulle 

önska. I vårt missivbrev informerade vi om studiens syfte som är att ta reda på hur 

olika elever på bästa sätt kan stödjas i förberedelsen inför muntliga presentationer 

och att informanterna när som helst fick lämna intervjun utan några som helst 

konsekvenser. 

Konfidentialitetskravet innebär enligt Stukát (2011) informanternas rätt att vara 

anonyma och att uppgifterna de lämnar under intervjun kommer att behandlas 

konfidentiellt. I vårt missivbrev informerades informanterna om att endast 

uppsatsförfattarna och handledaren skulle komma att ta del av ljudinspelningarna 

från intervjuerna. Transkriptionerna skulle komma att publiceras anonymiserat 

(namn på skola och klass publiceras inte) och med fingerat namn på informanten i 

uppsatsen. 

Nyttjandekravet innebär enligt Stukát (2011) att den information som 

informanten lämnar enbart kommer användas i forskningssyfte. I vårt missivbrev 

informerade vi om att den information som informanten lämnade under intervjun 

inte kommer att lämnas ut till någon tredje part. 
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4 Resultat 

Här presenteras delar av resultatet sorterat efter de tre forskningsfrågorna. De 

tabeller som presenteras i detta avsnitt är de som tydligast ger svar på våra 

forskningsfrågor. Frågorna som inte presenteras i avsnittet finns att tillgå under 

bilagor. I slutet av avsnittet, 4.4, finns en sammanfattning av det presenterade 

resultatet och en kort sammanfattning av tabellerna som inte är presenterade här. 

4.1 Vilka faktorer i förberedelseprocessen uppfattar 

eleven avgör om en muntlig presentation blev lyckad 

eller inte? 

På intervjufrågorna tillhörande den första forskningsfrågan visade sig intervjusvaren, 

sett ur ett större helhetsperspektiv, ge en enhetlig bild, som beskrivs nedan, av 

elevernas uppfattningar och erfarenheter. Tabell två handlar om elevernas känsla 

inför muntliga presentationer. Fem av åtta elever talade om att de känner sig nervösa. 

Två elever berättade att de känner sig lugna och en elev känner ingenting speciellt 

inför muntliga presentationer. 

Tabell 2. Av informanterna angivet sinnestillstånd inför muntliga presentationer. 

Om vi tittar på den direkta frågan om hur eleven förbereder sig inför muntliga 

presentationer verkar sju av de åtta eleverna använda sig av skriven text i någon form 

som grund för den muntliga presentationen. Bara elev 4 säger att ”Jag läser på väldigt 

mycket om det jag ska redovisa om.” utan att nämna någonting om att en text skrivs i 

samband med det. De andra uppger att de antingen skriver en text som de sedan 

tränar in eller tar med sig upp vid presentationen eller att de skriver en hel text som 

de sedan kortar ned till stödord. De stödorden tar de sedan med sig upp vid 

Fråga 4 Hur känner du dig inför muntliga presentationer? (nervös, glad, 
orolig osv.) 

 

Elev 1 ”Oftast är jag nervös, det är klart man är nervös, men annars tycker jag det är 
ganska roligt.” 

 

Elev 2 ”Lite nervös.”  
Elev 3 ”Det är lite nervöst i början. Har man tagit fram fel information och någon 

annan vet vad som är rätt egentligen kanske de inte håller det tillbaka och rättar 
dig. Man är rädd att man ska tappa tråden ibland.” 

 
 

NERVÖS 
Elev 5 Känns jobbigt oavsett förberedelse. Både nervös och ångestladdad.  

Elev 6 Känner sig nervös inför muntl. Pres. Det är jobbigt.  
Stor skillnad mellan att prata om ämnen som man gillar och ämnen som man 
inte gillar. 

 

Elev 4 ”Jag känner mig lugn. Det har ändrats väldigt mycket från grundskolan för då 
var jag väldigt nervös och hade mycket prestationsångest men nu på gymnasiet 
känns det helt naturligt när man pratar.”   

 
LUGN 

Elev 8 Blir inte nervös inför muntliga presentationer   
Elev 7 Känner inget speciellt inför muntliga presentationer INGET SPEC. 
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presentationen. Ytterligare ett alternativ är att de läser på och skriver stödord direkt 

(utan att korta ned en text som från början varit hel) att ta med upp vid 

presentationen. De svar vi fått från de elever vi intervjuat framgår här nedan i Tabell 

3. 

Tabell 3.  Av informanterna angivna förberedelser inför muntliga presentationer. 

På frågan om hur eleverna själva upplever att man ska förbereda sig på bästa sätt 

inför muntliga presentationer svarar eleverna bland annat att man bör läsa in sig 

ordentligt på det man ska prata om och att framträdandet blir bättre om man 

förberett sig väl genom att träna ordentligt innan. Majoriteten av eleverna nämner att 

man bör ha någon sorts system, eller åtminstone en planerad arbetsgång, för att 

skapa någonting att tala om och sedan lyckas minnas det vilket framgår av Tabell 4. 

Tabell 4.  Av informanterna angivna bästa förberedelser inför muntliga 

presentationer 

Temat för hur eleverna anser att de går tillväga och hur de bäst skulle kunna göra 

skiljer sig inte så mycket. Att träna och skriva stödord uppkommer i båda fallen. Dock 

är det inte någon av informanterna som uppger att de tror att den bästa förberedelsen 

är att skriva en hel text att ta med sig upp inför klassen vilket förekommer i fallet för 

hur de faktiskt gör. Istället verkar eleverna relativt överens om att det bästa sättet att 

förbereda sig på är att träna ordentligt inför muntliga presentationer. De menar att 

Fråga 6 Hur förbereder du dig för muntliga presentationer?  

Elev 1 ”Först typ skriver jag ner allt jag ska säga och sen skriver jag stödord till det.” TEXT + STÖDORD 

Elev 7 Förbereder med stödord och läser igenom texten innan  

Elev 3 ”Jag pluggar in det jag ska säga. […] ta fram den information jag behöver sen så 
lär mig det jag ska säga, skriver ned några stödord och sen är det bara köra.” 

LÄSA PÅ + STÖDORD 

Elev 5 ”Jag försöker lära mig det utantill, läsa för min mamma eller så.” LÄSER IN ANTECKNINGAR 
Elev 2 ”Anteckningar och tränar in det”  
Elev 4 ”Jag läser på väldigt mycket om det jag ska redovisa om.” LÄSER PÅ 
Elev 6 ”Jag försöker komma upp med en text och sen läsa genom den några gånger. Om 

jag har möjlighet så läser jag den hemma.” 
 

Elev 8 ”Jag skriver ner parord, eller hela texten faktiskt.” SKRIVER HEL TEXT 

Fråga 8 Hur tycker du man förbereder sig på bästa sätt för muntliga 
presentationer? (samla bra fakta, träna framför spegeln, memorera 

manus, skriva stödord, prova presentationen/talet på andra) 

 

Elev 1 ”Läsa igenom det man ska säga och sen träna på det och gör det såna 
redovisningar man ska säga. Alltså likadant, exakt som man ska göra.” 

 

Elev 4 ”Det väl att man läser på och läser genom så att man känner sig säker.”  
Elev 5 En bra förberedelse är att läsa in sig väl – men hon tror rörande sig själv att hon 

skulle glömma allt även om hon tränat in allt innan  
 

TRÄNA 
Elev 6 ”Öva så mycket som möjligt, varje dag kanske.”  
Elev 8 Lägger hela texten framför sig och läser av den  

Tror att man lär sig på bästa sätt genom att träna in texten innan  
 

Elev 2 ”Skriva upp viktiga ord och skriva ned det på papper, förkorta det så man har 
stödord så när man läser orden så vet man vad man ska säga.” 

TRÄNA 
+ 

Elev 7 Gör som han tycker är bäst för han själv (träna + stödord), finns säkert bättre 
sätt  

STÖDORD 

Elev 3 Han anser att man förbereder sig bäst inför en presentation på det sätt som 
passar en själv bäst. Det är olika från person till person!  BEROR PÅ PERSON 



 
 

29 
 

man bör läsa in sig mycket väl så man känner sig säker och eventuellt skriva ned 

några stödord för att känna säkerhet och få hjälp att komma ihåg det man ska säga.  

4.2 Vilka faktorer under presentationen uppfattar 

eleven avgör om  presentationen blir lyckad eller inte? 

De intervjusvar vi fick från de frågor som kan härledas till den andra 

forskningsfrågan visar på en större spridning än vad svaren på underfrågorna 

tillhörande den första forskningsfrågan visade. Resultatet av nedanstående fråga, 

tabell fem, visar att tre av åtta informanter uppgav att de föredrar att hålla muntliga 

presentationer i grupp framför att presentera något ensamt inför klassen. Eleverna i 

vår studie kommenterade det bland annat med att de inte behöver prata lika mycket 

då, inte känner sig lika utstirrade och att det känns tryggare. Lika många elever 

föredrar att hålla muntliga presentationer själva. Deras motiveringar är bland annat 

att de är svårt att dela upp presentationen inom gruppen och att det känns som att 

klarat av en större uppgift om man genomför presentationen själv. De sista två 

eleverna är mer inne på att det inte spelar så stor roll eller att det beror på vilket 

ämne som ska presenteras. En elev uttrycker att: ”För mig beror det på vad jag ska 

skriva om. Till exempel nu skriver vi om medeltiden och då föredrar jag grupp men 

när det gäller sport och saker som jag gillar då föredrar jag att vara själv eftersom jag 

tycker det är intressant.”. Vad de övriga eleverna svarat på frågan framgår av Tabell 

5. 

Tabell 5.  Av informanterna angivna åsikter gruppredovisning kontra enskild 

redovisning 

Tabell sex presenterar elevernas åsikter hur de upplever stämningen i klassrummet 

under pågående muntliga presentationer. Resultatet visar att sju av åtta elever 

upplever att stämningen är ”bra” och en elev upplever stämningen som dålig 

eftersom eleven upplever att det finns en förhoppning om att den eleven som gör 

Fråga 13 Föredrar du att hålla presentationen själv eller i grupp? 
(gruppredovisning) Varför? 

 

Elev 1 ”Hellre i grupp för om någon annan gör fel blir man bättre själv.”  
Elev 5 ”I grupp. […] För att man behöver inte prata så mycket.” GRUPP 
Elev 6 ”Grupp. […] För att det känns tryggare. Man känner sig inte lika utstirrad.”  
Elev 7 Föredrar att ha muntlig presentation själv. Svårt att dela upp i grupp.   

Elev 4 ”Själv. […] Man känner sig bättre. Det känns som om man tagit tag i en större 
uppgift själv mer ambitiöst än i grupparbeten […]” 

ENSKILT 

Elev 8 ”Själv […] Det är lättare för då måste man inte arbeta med någon.”   
Elev 2 Grupp eller enskilt spelar ingen roll   SPELAR INGEN ROLL 
Elev 3 ”För mig beror det på vad jag ska skriva om. Till exempel nu skriver vi om 

medeltiden och då föredrar jag grupp men när det gäller sport och saker som jag 
gillar då föredrar jag att vara själv eftersom jag tycker det är intressant.” 

 
BEROR PÅ ÄMNE 
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presentationen ska göra bort sig. I Tabell 6 nedan ges en mer detaljerad bild av de 

olika informanternas svar och hur vi grupperat dessa. 

Tabell 6. Av informanterna angiven stämning i klassrummet under muntliga 

presentationer 

Förutom att majoriteten av eleverna menar att stämningen är bra i deras klassrum 

menar också sex av åtta elever att stämningen påverkar deras framträdande. Tabell 

sju visar även att sex av åtta elever anser att ”stämningen påverkar” så har de väldigt 

individuell syn på vad för typ av påverkan det är som ger praktiskt utslag. 

Tabell 7. Av informanternas angivna upplevelser av klassrumsstämningens 

inverkan på muntliga presentationer 

Följande citat från fyra av de åtta informanterna ger en god bild av den spridning i 

vad eleverna upplever som ”påverkande”: 

 ”Desto större klassen är, desto större risk är det att någon kommer avbryta.” 

 ”Nej alltså… Ser jag att det är folk som inte lyssnar så kan jag säga vad som 

helst. Jag kan börja prata om en blomväxt eller alltså… utan att folk märker. 

Men jag försöker ändå att, på något sätt få deras uppmärksamhet” 

Fråga 14 Hur är stämningen i klassrummet när det hålls muntliga 
presentationer? (ensam ”redovisning”, inte seminarium) 

 

Elev 2 ”Det kan hända att någon eller några sitter och viskar och kan vara lite störande 
men det är inget som brukar störa mig.” 

 

Elev 4 ”Jag har inte varit med om att det har varit stökigt när jag har hållit i 
presentationer eller folk som har ifrågasatt eller sådär.” 

 

Elev 5 ”Bra […] Enstaka gånger kan man se mobiler framme.”  

Elev 6 ”I den här klassen så är det ganska bra. De flesta lyssnar.” BRA 
Elev 7 Klassrumsmiljön är bra.  
Elev 8 Bra klassrumsmiljö, någon håller på med mobil men det påverkar inte   

Elev 3 ”Just nu så är alla så pass mogna att de visar respekt, de håller tyst och låter en 
prata till punkt. Frågorna kommer senare om de har några. Det är ganska bra.” 

 

Elev 1 Finns en stämning i klassen av att alla andra väntar på att man ska göra bort sig.  DÅLIG 

Fråga 15 Upplever du att stämningen i klassrummet påverkar kvalitén på din 
presentation? (publikstorlek). När blir kvalitén bättre och när blir 
den sämre (om något…) 

 

Elev 1 Finns en stämning i klassen av att alla andra väntar på att man ska göra bort sig. 
Påverkar inte eleven själv men tror att andra påverkas negativt  

 

Elev 3 ”Desto större klassen är, desto större risk är det att någon kommer avbryta.”  
Elev 4 ”Nej alltså… Ser jag att det är folk som inte lyssnar så kan jag säga vad som helst. 

Jag kan börja prata om en blomväxt eller alltså… utan att folk märker. Men jag 
försöker ändå att, på något sätt få deras uppmärksamhet” 

 

Elev 5 ”Jag föredrar att folk håller på med telefoner och så för att då vet jag att de inte 
har uppmärksamheten på mig och då blir jag inte mer nervös men för andra 
människor kanske det är bättre om man har uppmärksamheten då känner man 
att man blir tagen på allvar och då är det lättare att prata om det man vill prata 
om.” 

PÅVERKAR 

Elev 6 ”Är klassen stökig får det en att känna sig mer obekväm. […] Det blir ju jobbigare 
men om den är lugn så ger de en en chans och liksom lyssnar och så.” 

 

Elev 7 Mer nervöst om alla är knäpptysta, gillar att få lite frågor   
Elev 8 Gillar när publiken ställer frågor – då är de aktiva  PÅVERKAR INTE 
Elev 2 Miljön: Ibland viskar några men det stör inte eleven  
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 ”Jag föredrar att folk håller på med telefoner och så för att då vet jag att de inte 

har uppmärksamheten på mig och då blir jag inte mer nervös men för andra 

människor kanske det är bättre om man har uppmärksamheten då känner 

man att man blir tagen på allvar och då är det lättare att prata om det man vill 

prata om.” 

 ”Är klassen stökig får det en att känna sig mer obekväm. […] Det blir ju 

jobbigare men om den är lugn så ger de en chans och liksom lyssnar och så.” 

 

4.3 Hur anser elever att de behöver stöttas av läraren 

inför en muntlig presentation? 

Under den tredje forskningsfrågan tillfrågades eleverna om de i skolan haft någon 

genomgång om hur man faktiskt håller en muntlig presentation, vilket känns som en 

rimlig hjälp för förberedelse vilken alla elever antas få. Resultatet, vilket kan ses i 

Tabell 8, på den frågan visade att 50 procent av eleverna uppger att de haft någon 

genomgång på gymnasiet om hur man håller en muntlig presentation. Av de övriga 

fyra eleverna menar tre av dem på att de fått någon genomgång på grundskolan 

medan en elev säger sig helt sakna sådana genomgångar under hela skoltiden.  

Tabell 8. Av informanterna angiven information om erfarenhet av genomgångar 

om muntliga presentationer 

På den allra sista intervjufrågan i vår studie bad vi våra elever att ange vilken konkret 

hjälp läraren ska ge dem inför muntliga presentationer för att de ska ges största 

möjlighet att lyckas så bra som möjligt med framförandet. De elever vi intervjuat var 

tämligen överens om vikten av att läraren ger dem tydliga instruktioner och 

betygskriterier till de kommande muntliga presentationerna vilket kan ses mer 

detaljerat i Tabell 9.  

Fråga 17 Har klassen gått igenom hur man håller en muntlig presentation? 
Hur? 

 

Elev 4 ”[…] vår svensklärare är väldigt såhär… hon håller ett tal först och sen säger hon: 
”amen tänkte ni på här att jag gick fram och pratade med den personen då 
liksom” 

 

Elev 6 Läraren har gått igenom struktur med exempel. JA 

Elev 7 Har haft genomgång av sv. Lärare om hur man håller en muntlig presentation.  
Elev 8 Har haft genomgång i svenska om hur man håller muntlig presentation.  
Elev 3 ”Inte här men i grundskolan” NEJ 
Elev 5 ”Jag vet inte om de har gjort det på den här skolan men på vår förra skola gjorde 

vi det.” 
 

Elev 2 På högstadiet har läraren gått igenom hur man håller muntlig presentation. – på 
gymnasiet är det tveksamt. 

 

Elev 1 ”Nej det har aldrig hänt alltså inte på grundskolan heller.”  
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Sex av våra informanter uppgav att tydliga instruktioner och tydliga betygskriterier är 

den hjälp de anser att lärarna ska ge dem för att på bästa sätt hjälpa dem. Några av 

informanterna nämner även att betygskriterierna kan sätta extra hög press på en 

kommande framställning och därmed också bidra till ökad nervositet hos eleven.  

Tabell 9. Av informanterna angiven information om önskat lärarstöd inför 

muntliga presentationer 

På frågan om eleverna upplever att de får hjälp inför muntliga presentationer av 

läraren samt hur den hjälpen utformar sig berättar fem elever att de upplever att de 

får hjälp. Den hjälpen utformar sig då i en genomgång av läraren framför klassen 

eller att läraren själv håller ett tal för att visa ”hur det ska gå till”. Tre elever upplever 

att klassen inte fått någon hjälp varav en påpekar att denne inte frågat efter det 

heller. En mer detaljerad bild av elevernas svar ges nedan genom Tabell 10. 

Tabell 10. Av informanterna angiven information om upplevd hjälp och genomgång 

av muntliga presentationer samt utformningen på den hjälpen 

 

 

Fråga 27 Hur tycker du läraren ska hjälpa dig på bästa sätt inför muntliga 
presentationer? 

 

Elev 1 ”[…]berätta vad uppgiften går ut på och visa den här vet heter det kraven som de 
bedömer i.” 

 

Elev 2 ”Säga sånt som… visa vad de kommer att bedöma och vad de kommer söka efter 
i arbetet eller i redovisningen.”  

TYDLIGA INSTRUKTIONER 
OCH BETYGSKRITERIER 

Elev 3 ”Tala om allting vad man ska göra, försöka ge en tips och vara tydlig så man inte 
missar någonting.” 

 

Elev 5 ”Vet inte… Tydliga instruktioner”  

Elev 6 Vill ha tydliga instruktioner!   
Elev 8 Vill ha tydliga kriterier, satsar på ett E och vill veta hur hon ska nå det!   

Elev 4 ”Då hade vi att man ska prata om sig själv och då fick klassen fråga så man fick 
stå där framme och känna hur det känns att stå inför en publik för det kanske 
inte alla har gjort. Man får ju ha tal i mindre grupper men det är ändå så att man 
får känna av hur det känns liksom och sen bygga upp det där mer och mer.” 

 
ÖVNING 

Elev 7 Brukar ha genomgångar men känner att han inte riktigt lyssnar då. Skulle vilja 
ha mer individuell handledning  

INDIVIDUELL 
HANDLEDNING 

 
Fråga 18 

Upplever du att klassen får hjälp inför muntliga presentationer av 
läraren? Hur utformar sig den eventuella hjälpen? 

 

Elev 2 Läraren går genom, visar och säger vad man ska tänka på.  
Elev 7 Läraren håller ofta en generell genomgång – och sedan får man själv be om 

hjälp. 
JA 

Elev 8 ”Ja.”  
Elev 4 Ja, läraren håller tal själv för att visa hur det ska gå till  

Elev 6 Ja, läraren har genomgång på tavlan  
Elev 5 Nej inte på den här skolan NEJ 

Elev 1 ”Nej… nej. Det enda man har hört är bara ’kolla upp’”  
Elev 3 Har inte fått så mycket hjälp av läraren än men har inte bett om det heller LITE 
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4.4 Sammanfattning av resultatet 

Vårt resultat visar att majoriteten (fem av åtta) elever känner sig nervösa inför en 

muntlig presentation. När det kommer till att förbereda sig inför muntliga 

presentationer visar det sig att i sju av åtta fall använder de sig av texter i någon form 

som de upprepar eller läser in sig på före. Resultatet på frågan hur eleverna tycker 

man förbereder sig på bästa sätt menar samma antal elever, sju av åtta, att man 

förbereder sig bäst genom att träna på texten man ska prata om och/eller skriva ned 

stödord till texten som de kan läsa in sig på. 

Vidare visar resultatet att fyra elever föredrar gruppredovisning framför enskild 

redovisning. Resterande fyra föredrar att göra en enskild redovisning, ”det spelar 

ingen roll” eller att det beror på vilket ämne som ska presenteras. Om stämningen i 

klassrummet menar sju av de åtta eleverna att den är genomgående ”bra” och sex av 

åtta säger att klassrumsmiljön påverkar kvalitén på muntliga presentationer. 

Hälften av eleverna påstår att de inte haft någon genomgång av muntliga 

presentationer och hälften säger att de haft en genomgång. Fem elever berättar att de 

upplever att de får hjälp inför muntliga presentationer av läraren och förklarar vidare 

att den hjälpen utformar sig i en typ en presentation eller genomgång av läraren 

framför klassen. På frågan om det viktigaste önskade lärarstöd inför muntliga 

presentationer svarar sex av eleverna att de vill ha tydliga instruktioner och 

betygskriterier av läraren, en elev vill ha hjälp med övningar och sista eleven vill ha 

individuell handledning. Vid intervjutillfällena ställdes totalt 27 olika frågor. Nio av 

dem har presenterats och här följer en kort sammanfattning av övriga svar. 

 

4.4.1 Frågor tillhörande forskningsfråga 1 

Hälften av eleverna upplever att de har muntliga presentationer ofta i skolan, medan 

andra hälften säger ”aldrig” eller ”sällan”. Sex av åtta menar att muntliga 

presentationer är en bra redovisningsform, ingen var av åsikten att det är en direkt 

”dålig” redovisningsform men två ansåg att det beror på omständigheterna. De 

faktorer som avgör huruvida en muntlig framställning blir lyckad eller inte varierade 

mycket. Två var av åsikten att det blir lyckat om man kan prata utan att titta på 

papper, två säger att det blir lyckat om man får sagt det man ville säga, två anser att 

en lyckad kontakt med publiken är ett lyckat framträdande, en menar att hon aldrig 

haft ett framträdande som upplevs som lyckat och en sista säger att flytet i talet 
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avgör. Fyra av informanterna har en nervös känsla före en muntlig presentation och 

de menar att den förstör för deras kommande framträdande, två säger att de inte 

påverkas nämnvärt. Två av de tillfrågade eleverna säger att de tränar på texten för 

försöka motarbeta nervositeten och en påstår att det inte finns något man kan göra åt 

saken. 

4.4.2 Frågor tillhörande forskningsfråga 2 

Bland de muntliga framträdanden eleverna haft tidigare så upplever tre av dem att ett 

specifikt framträdande blivit lyckat för att de förberett sig väl, en elev blev nöjd med 

sitt framträdande när denne fick göra om det efter lärarens feedback och två 

upplevde det specifika framträdandet som lyckat för att de fick sagt det de ville säga. 

När frågan ställdes om någon klasskamrats lyckade framställningar var majoriteten 

överens om att ”väl förberedd” var grunden till det lyckade muntliga framställningen. 

Sju av åtta säger att de var dåligt förberedda när de tänker tillbaka på en muntlig 

presentation som de upplever som misslyckad, den sista eleven säger att den höga 

pressen från ett nationellt prov var orsaken till den negativa känslan. När de 

berättade om en klasskamrats mindre lyckade framställning var variationen på 

svaren flera. Två säger att personen de tänker på var för nervös, en säger att hen läste 

för mycket innantill, två påpekade dålig publikkontakt, en sa att det var för korta 

anföranden och en påstod att redovisningen blir dålig om han själv inte håller med 

det som hans klasskamrat säger i redovisningens innehåll. På den sista frågan 

undrade vi vad eleverna anser avgör för att en presentation ska bli lyckad under tiden 

den pågår. Majoriteten, fyra elever, menar att en deltagande publik är det viktigaste 

under en pågående presentation. 

4.4.3 Frågor tillhörande forskningsfråga 3 

Tre elever menar att de vill ha hjälp med muntliga presentationer, tre vill ha det vid 

behov och två känner inte att de behöver någon hjälp alls. När det kommer till 

strukturera sin presentation menar hälften att de tänker på det och hälften tänker 

inte på det. När det kommer till formuleringen menar fem elever att de tänker på hur 

de formulerar sig och tre tänker inte på hur de formulerar sig. För att minnas talet 

försöker sju av de åtta informanterna läsa in texten eller träna på stödord medan en 

”bara kör” utan att förbereda sig. För att presentationen ska kännas lyckad försöker 

fyra elever tänka på att kolla upp och sträcka på sig, en elev fokuserar på att inte säga 

fel, en satsar på att följa de betygskriterier som finns och en sista väljer att ämne 
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denne tycker är intressant. Totalt sex av de åtta tillfrågade eleverna säger att de får 

feedback av läraren och/eller klasskamraterna efter en redovisning. Fyra av dem 

tycker också att feedback är den viktigaste delen läraren bör fokusera på i hjälp med 

muntliga presentationer. 

5 Diskussion 

I denna del av uppsatsen diskuterar vi vår valda metod för undersökningen, våra 

resultat, slutsatser, egna reflektioner, eventuella nya forskningsfrågor och förklarar 

den pedagogiska relevansen för arbetet. 

5.1 Metoddiskussion 

Den valda metoden fungerade relativt bra för att få svar på forskningsfrågorna, vi fick 

svar på dem. Valet att använda oss av Patel och Davidssons” (2011:78) ”omvänd 

tratteknik” gjorde däremot att antalet frågor blev förhållandevis stort och alla kom 

inte till användning i resultatpresentationen trots att vi strukit flera frågor vi ansåg 

vara irrelevanta. Tanken med att använda semistrukturerade intervjuer var att få 

mycket information av ett färre antal informanter. Alternativet hade varit en form 

metodtriangulering med intervjuer och enkätundersökning eller intervjuer och 

observationer, alternativt bara en större enkätundersökning för att få en större 

kvantitet på undersökningen. Fördelarna med den valda metoden var att vi under 

pågående intervjuer hade möjlighet att ställa de förberedda frågorna och låta den 

intervjuade personen tala fritt till svar. När denne tog upp någonting som vi 

uppfattade som intressant var det också lätt att be om en utveckling eller ställa 

följdfrågor som styr samtalet i den riktning vi kände att det fanns relevant 

information att finna. 

Frågorna var eventuellt inte så tydliga som vi tänkt oss vilket kan ha haft 

inverkan på resultatet. Då vissa av informanterna inte riktigt förstod frågorna 

tvingades vi improvisera förtydliganden och ge exempel. Det kan ha gjort att frågorna 

i viss mån blivit ledande och även lämnat utrymme för olika informanter att tolka 

samma fråga annorlunda. Vi vet inte om det haft någon betydelse för resultatet men 

vi vet att någon gång när vi gett exempel har vi fått ett ja/nej svar istället för ett svar 

formulerat av eleven själv, vilket var det önskvärda scenariot. 

Denscombe (2000: 138-139) diskuterar kring intervjuareffekten vid tillämpande 

av intervjuer som metod. Intervjuarens kön, ålder och etniska ursprung är bara få av 
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alla de delar som påverkar hur mycket information informanterna är villiga att ge 

samt även hur ärliga de är i sin information. Med detta och ämnet som skulle 

diskuteras i åtanke kände vi att intervjuer var det rätta valet för oss. Ämnet som 

diskuteras kan knappast troligt uppfattas som känsligt eller personligt för 

majoriteten. Istället menar vi att en elev som tas åt sidan från sin ordinarie lektion 

och sätter sig i ett rum med två forskare och blir intervjuad helt frivilligt är motiverad 

att tala om ämnet och tala sanning. 

5.2 Resultatdiskussion 

Med ambitionen att göra resultatdiskussion så konkret och överskådlig som möjligt 

har vi delat in den i tre delar utifrån de tre forskningsfrågorna precis som i 

föregående kapitel där resultatet presenterades. I resultatdiskussionen gör vi en hel 

del jämförelser mellan de intervjusvar vi fått och de intervjusvar Palmér fick vid sin 

pilotundersökning år 1999. Vid de jämförelser som görs kan det vara värt att ha i 

åtanke att det gått 17 år mellan de två undersökningarna och att både skollag, 

läroplan och kursplaner ändrats sedan dess. De muntliga nationella proven har också 

blivit obligatoriska för alla lärare att genomföra i svenskämnet, vilket inte var fallet 

vid Palmérs studie. Ytterligare en faktor att ta med sig vid läsningen av 

resultatdiskussionen är att samtliga av våra informanter går på gymnasiet i årskurs 1 

och läser den inledande (obligatoriska) kursen Svenska1 medan eleverna i Palmérs 

undersökning gick i årskurs 3 då studien genomfördes och dessutom i samtliga fall 

läste den frivilliga fördjupningskursen kallad Svenska C. 

5.2.1 Diskussion kring forskningsfråga 1 

Den första forskningsfrågan berör elevers känsla av vilka faktorer i 

förberedelseprocessen inför en muntlig presentation som de själva tror har betydelse 

för slutprodukten (alltså det faktiska genomförandet av den muntliga 

presentationen). Bland Palmérs (1999b) elever tycks de vanligast förekommande 

förberedelserna handla om att skriva ned en text och träna in den eller skriva ned 

stödord att ha med vid genomförandet av den muntliga presentationen. Det är något 

som gäller även för de elever vi talat med, en klar majoritet använder sig av skriven 

text i någon form under sin förberedelseprocess.  

En av Palmérs elever nämner att denne ibland tillämpar en annan typ av 

förberedelse, vilken liknar den förberedelse som även en av våra intervjuade elever 
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uppger sig ägna sig åt. I Palmérs elevs fall menar eleven att hon känner sig så pass 

säker vid muntliga presentationer att hon klarar av att improvisera framför klassen 

om situationen kräver det. Hon kan alltså gå upp utan manus eller tidigare intränat 

tal men ser dock i normalfallet till att läsa in sig ordentligt innan och skriva ned 

stödord att ha som stöd. En av våra informanter menar att hon läser in sig ordentligt 

inför muntliga presentationer och tycks sedan hålla sin presentation utifrån den 

kunskapen utan stöd av text eller stödord.  

En av eleverna i Palmérs (1999b) studie inleder arbetet med att skapa en 

muntlig presentation med att skriva ned en hel text och sedan memorera den 

ordagrant. Han uppger sig ha problem med att finna en bra struktur för sin muntliga 

presentationer och då kanske en sådan teknik är till fördel då texten kan byggas upp 

och bearbetas utifrån en struktur på papper innan den tränas in för att till slut 

presenteras muntligt inför klassen. Även flera av de elever vi intervjuat anger att de 

skapar sina muntliga presentationer genom skriven text, ibland hela texter och ibland 

förs anteckningar eller så skrivs stödord ned.  

Likheterna i hur eleverna förbereder sig inför muntliga presentationer är alltså 

stora mellan vår undersökningsgrupp och den motsvarande undersökningsgruppen i 

Palmérs studie. De elever vi intervjuade fick, som tidigare nämnt, även svara på 

frågan om hur de tycker att man ska förbereda sig på bästa sätt inför en muntlig 

presentation. Här kan vi se att svaren skiljer sig en aning mellan hur eleverna anser 

att man bäst förbereder sig och hur de faktiskt förbereder sig. Den skillnaden kan 

vara värd att reflektera över även om vi i den här studien inte har något välbelagt svar 

att komma med för att förklara varför det ser ut så.  

Palmérs elever fick inte samma direkta frågor med den distinkta skillnaden 

mellan hur de förbereder sig kontra hur de tycker att man bäst borde förbereda sig 

inför muntliga presentationer som våra elever fick. Vi kan ändå utläsa vad vissa av 

Palmérs elever har för tankar kring hur de bäst skulle kunna förbereda sig genom att 

läsa intervjusammanställningarna från rapporten. En elev uttrycker klart att det är 

mycket svårare att hålla monologiska presentationer än att diskutera mer fritt i 

grupp. Han har svårt att fylla ut flera minuter av monologiskt tal så där skulle man 

mellan raderna kunna tänka sig att en bra förberedelse vore att läsa in sig och öva 

innan med tidtagning. Den här eleven påpekar även avsaknaden av träning i att hålla 

muntliga presentationer, han önskar en mer kontinuerlig träning. Det skulle också 

kunna tolkas som att han anser att en bättre förberedelse är att ha mer erfarenhet 
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med i bagaget. En elev från Palmérs (1999b) studie är kritisk till att talträningen i 

skolan inte dök upp förrän i C-kursen i årskurs tre. Hon menar att om hon fått 

talträningen tidigare hade hon kunnat göra bättre muntliga presentationer även i 

andra ämnen under sin gymnasietid. Det kan tolkas som att även den eleven anser att 

erfarenhet från tidigare presentationer och framförallt riktad talträning är till stor 

hjälp vid förberedelser och genomförande av senare muntliga presentationer. 

Eleverna vi intervjuade gav mer distinkta svar på hur de anser att de bäst borde 

förbereda sig inför muntliga presentationer. De verkar vara tämligen överens om att 

det bästa de kan göra för att maximera sina chanser att få till ett lyckat muntligt 

framförande är att träna ordentligt. Ett väl inövat och förberett framförande har 

större chanser att bli lyckat. Mellan raderna kan vi utläsa att eleverna nog själva anser 

att de borde träna mer inför sina muntliga presentationer än vad de gör idag. Varför 

de inte lägger den tiden som krävs för att förbereda sig optimalt finns det många 

möjliga svar att spekulera kring men då vi inte ställt frågan väljer vi att inte diskutera 

just det vidare här, men det kan vara ett intressant uppslag för framtida studier. 

Eleverna i vår studie fick även den mer subjektiva frågan om hur de känner sig 

inför muntliga presentationer. Vi tänker oss att elevens egen känsla inför en muntlig 

presentation bör vara en påverkansfaktor. Av de åtta elever vi intervjuat så anger fem 

av dem att de känner sig nervösa inför muntliga presentationer. Enligt MacInnis, 

Mackinnon och MacIntyre (2010) har det blivit normativt med nervositet inför 

muntliga presentationer så resultatet är inte speciellt förvånande. Nervositet är den 

känsla vi förväntar oss att andra känner inför muntliga presentationer likväl som det 

är en känsla de flesta av oss också upplevt i samband med sådana.  

Som följdfråga undrade vi hur elevens känsla inför ett muntligt framträdande 

påverkar den faktiska presentationen. Svaren på den frågan ger en bild av att en 

större andel elever anser att nervositet förstör deras kommande framställning. Det 

kan jämföras med det svar Palmér (1999b) fick från en av sina informanter vilken 

menade att högre press genererade bättre presentationer från elevens sida. Hos våra 

elever tycks nervositeten förstöra genom att eleverna kommer bort sig och det verkar 

även finnas en rädsla bland eleverna för att nervositeten ska drabba presentationen 

på ett sådant sätt att betyget bli lägre. Här ser vi att det finns en tydlig risk för att 

eleven hamnar i en nedåtgående dålig spiral. Om eleven är nervös inför en 

presentation och då tänker på att det kan förstöra och drabba betyget så ökar 

nervositeten ytterligare. Vad eleverna gör för att undvika nervositet fick vi inte så 
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mycket svar på. Det enda de i klara ordalag anger är att de tränar mer för att känna 

sig säkrare. Den diskussionen om nervositet kontra förberedelser/träning 

återkommer under resultatdiskussionen till forskningsfråga 2.  

5.2.2 Diskussion kring forskningsfråga 2 

Eleverna i Palmérs studie uttryckte att situationen i klassrummet påverkar och de 

hade liksom våra informanter olika uppfattningar om mer specifikt vad det är som 

påverkar. Våra informanter uppgav liksom Palmérs elever att det är lättare att 

genomföra bra presentationer inför en aktiv och intresserad publik och att det kan 

vara lättare att tala ostört i mindre grupp. Eleven Birgitta från Palmérs studie säger 

att hon tror det är svårt att göra lättsammare talövningar för att få alla elever att 

känna sig säkrare i de muntliga presentationerna om det är ett dåligt klimat i 

gruppen. Lättsammare talövningar som till exempel små inslag av drama tror hon 

kan göra att hon som elev känner sig säkrare i att tala inför grupp men om 

stämningen är dålig blir det svårt att genomföra sådana övningar. Resultatet av det 

antas bli att i en grupp med dålig stämning får eleverna mindre träning i att stärka sig 

som talare vilket leder till en ond cirkel av utebliven träning, obehag, dåligt 

klassrumsklimat och kanske även ökad nervositet hos eleverna i samband med 

muntliga presentationer. 

Utöver den ganska subjektiva uppfattningen av stämningen i klassrummet, och 

även utöver själva ämnet som påverkansfaktor, kom eleverna även in på det praktiska 

genomförandet av de muntliga presentationerna, alltså formen för hur de genomförs 

som en påverkansfaktor. I Palmérs studie (1999b) framkommer det att många av 

informanterna föredrar att hålla muntliga presentationer inför en grupp framför att 

hålla dem inför helklass.  

Palmérs (1999b) informanter har väldigt skilda erfarenheter och uppfattningar 

om vilka påverkansfaktorer som finns vid muntliga presentationer i skolan. Det 

uttrycks bland annat att det kan vara fördelaktigt med en större publik då lite press 

kan leda till bättre kvalitet på framförandena och även att kvalitén på publiken har 

större påverkan än dess egentliga storlek. Med en uppmärksam och positiv publik 

kan eleven få en känsla av att presentationen är lättare att genomföra än om publiken 

är ointresserad. Gruppens storlek är alltså underordnad dess kvalitet i fråga om 

påverkan enligt Palmérs elever. De informanter vi talat med har inte fått den direkta 

frågan om hur de upplever att deras presentation påverkas av publiken storlek. 
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Däremot fick våra elever frågan om ifall de föredrar att hålla egna monologiska 

muntliga presentationer eller om de föredrar så kallade gruppredovisningar (när flera 

elever tillsammans går upp och redovisar ett gemensamt arbete). Här såg vi att 

ungefär lika många elever föredrog att presentera själva som i grupp något som 

Palmérs (1999b) elever inte uttalar sig kring.  

Ytterligare en faktor som är avgörande i den faktiska presentationen, men som 

också uppges ha betydelse under förberedelseprocessen, är vilket ämne, tema, 

område eller tes eleverna ska prata om inför klassen. Det är något som visar sig i 

Palmérs rapport (1999b), Olsson Jers avhandling (2010) och även i vår egen studie. 

Olsson Jers skriver i sin avhandling att tesen avgör engagemanget från eleverna. Det 

går också att bekräfta i våra egna intervjusvar. Är det en tes som eleverna är mer 

intresserade av lägger de också ner mer tid på arbetet och presentationen.  

Liksom Olsson Jers (2010) har även Penne och Hertzberg (2008:40–41) 

erfarenhet av att se elever utvecklas som talare under sin skoltid. Olsson Jers (2010) 

var mer inne på idén om att det är den tilltagande trygghetskänslan i klassen 

(gruppen) som får eleverna att stiga framåt medan Penne och Hertzberg istället tror 

att det är undervisningen som stärker eleverna. De menar att eleverna genom 

noggrann undervisning tillägna sig de verktyg de själva behöver för att ta kontrollen 

över talsituationen. Penne och Hertzberg trycker extra mycket lärarens roll som stöd i 

förberedelseprocessen där läraren ger eleverna tid att arbeta igenom sin presentation 

noggrant samt att läraren också är noggrann med att ge behjälplig respons efter 

elevens framföranden. Efterhand då eleverna känner sig säkrare i sin 

förberedelseprocess och har kunnat tillägna sig och arbetat vidare med tidigare 

feedback kommer även en större säkerhet hos eleven själv och nervositeten samt 

risken för talängslan reduceras med tiden.  

Det som våra elever uttrycker om själva ämnet för en muntlig presentation som 

påverkansfaktor var något vi inte tänkt speciellt mycket på tidigare men som tydligt 

kom fram i våra intervjuer och även kan utläsas ur de intervjusvar Palmér (1999a) 

fick i sin pilotundersökning. Eleverna där nämner bland annat att ämnet är av stor 

betydelse för kvaliteten på en presentation. De menar att det bli både lättare och 

roligare att hålla muntliga presentationer om ett intressant ämne samt att det som en 

positiv bieffekt leder till en mer intresserad och engagerad publik. 

Informanterna i vår studie uppger precis som Palmérs (1999b) ett stort antal 

gånger att ämnet är av stor betydelse för kvaliteten på en muntlig redovisning. De 
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pratar både om den egna känslan, att det känns roligare att prata om ett intressant 

ämne, men också om vikten av att ämnet är intressant för publiken. En elev från vår 

studie kommenterade om en annan elevs framträdande som han upplevt som extra 

lyckat: ”Ja, det var för några veckor sen som vi hade debatt, vi hade skrivit en 

debattartikel som vi sen skulle hålla ett tal om det och då var det en tjej som pratade 

om veganism. Hon fick mig nästan att bli övertalad.” vilket följdes av en fråga från oss 

om varför hennes presentation blev så väldigt lyckad och eleven uttryckte då att, ”För 

att hon var väldigt väldigt påläst, alltså, verkligen.”. Även flera av informanterna har 

kommenterat liknade saker om andra elevers framträdanden som de minns som 

särskilt lyckade. Tydliga framgångsfaktorer tycks vara att den som håller 

presentationen är väl påläst, säker på sin sak och har ett ämne som är, eller som 

genom presentationen blir intressant för åhörarna att lyssna på och gärna engagera 

sig i.  

Bland de ”misslyckande” faktorerna, kan vi enkelt konstatera att faktorn 

”oförberedd” är den faktor som en klar majoritet av informanterna (sju av åtta i vår 

studie) upplever som misslyckande för deras egna presentationer.  

När det istället kom till frågan om andras misslyckade presentationer så hade 

informanterna, av naturliga skäl, svårare att identifiera de bakomliggande faktorerna 

till varför just de framträdandena blev misslyckade. Informanterna angav vad det var 

som de själva ansåg gjorde de aktuella framträdandena misslyckade. Här kommer 

flera olika faktorer upp, bland annat tydlig nervositet, att eleven läser innantill, att 

publikkontakten är dålig, att anförandet är alltför kort och att ämnet är ointressant. 

Uppfattningen bland informanterna om vilka faktorer som sänker kvalitén på ett 

framträdande är alltså ganska splittrad. Dock kan flera av de misslyckande faktorer 

som eleverna nämner härledas till bakomliggande nervositet. En elev nämner ett 

framträdande där en annan elev gick upp och höll en presentation trots att han var så 

nervös att rösten darrade och det inte gick att förstå vad han sa. Andra elever menar 

att stammande, för snabbt tal och att man tittar ner är faktorer som leder till dåliga 

presentationer.  

Mycket intressant att reflektera över är att sju av våra åtta intervjuade elever 

anger att det är dålig förberedelse som leder till att deras egna muntliga 

presentationer blir mindre lyckade (när det sker) men när de istället funderar över 

andras mindre lyckade framträdanden tycks de flera fall dra slutsatsen att de 

presenterande elevernas nervositet är det som ställer till det för dem. MacInnis, 
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Macinnon och MacIntyre (2010) har genom sin studie lyckats bekräfta sin hypotes 

om att talängslan har blivit normativt och kanske är det just det som gör att våra 

informanter förmodar att det är nervositet som saboterar andra elevers muntliga 

presentationer men att de kan härleda sina egna misslyckanden till dåliga 

förberedelser. Det här leder oss tillbaka till den diskussion som fördes under den 

första forskningsfrågan angående att dåliga förberedelser är en bidragande orsak till 

ökad nervositet. Om en elev känner sig säker inför ett muntligt framträdande 

förmodar vi att det minskar nervositeten och presentationen får bättre 

förutsättningar för att bli lyckad. 

5.2.3 Diskussion kring forskningsfråga 3 

Styrdokumenten, alltså Lgr11 och Lgy11 i det här fallet, säger klart och tydligt att 

ämnet svenska ska behandla muntliga presentationer. Den kurs (Svenska 1) som våra 

informanter läste under tiden för vår materialinsamling har ett tydligt formulerat 

centralt innehåll i kursplanen som säger att ”[u]ndervisningen i kursen ska behandla 

följande centrala innehåll: Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning.” 

(Skolverket, 2011b) och även kursplanen för ämnet svenska i grundskolan innehåller 

den tydliga formuleringen ”[…] muntliga presentationer och muntligt berättande för 

olika mottagare […]” (Skolverket, 2011a) och det centrala innehållet säger att eleverna 

ska använda ”[o]lika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och 

genomföra muntliga presentationer.” Det tolkar vi som att eleverna har stöd i 

styrdokumenten för sin rätt till träning i att hålla muntliga presentationer i skolan. 

Att eleverna inte hunnit gå igenom hur man håller muntliga presentationer på 

gymnasiet kan ha sin förklaring i att de vid tiden för intervjuerna hade ungefär 25 

procent av kursen kvar, men då de allra flesta av eleverna uppgivit att de haft 

muntliga presentationer kontinuerligt under sin gymnasietid så kan det vara en 

relevant tanke att de också borde fått någon undervisning i det. Hur som helst har 

dock alla eleverna slutat grundskolan med lägst betyget E och ska därmed ha 

behandlat de muntliga presentationerna genom undervisningen där. Varför en elev 

uppger att hon aldrig fått någon genomgång på området har vi inte något svar på. 

Att eleverna inte tycks få den träning i tal och muntliga presentationer som 

Skolverket föreskriver är mycket problematiskt. Dock verkar det inte på något sätt 

vara någon ny företeelse att verkligheten ser ut på det viset i skolan. Palmér skriver i 

sin artikel (1999b) om att hennes pilotundersökning gett henne en ganska god bild 
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över hur situationen ser ut gällande talträning i gymnasieskolan och hennes slutsats 

blir att den inte är vanligt förekommande och att enskilda muntliga presentationer är 

snarast sporadiskt förekommande.  

Palmér (1999b) konstaterade efter sin pilotundersökning att inte en enda av 

hennes fem lärarinformanter uppgav att de undervisar sina elever i konsten att tala. 

Konsekvenserna av det blir att eleverna står utan verktyg för att utveckla sitt eget 

talande och att de inte får någon bakgrundsinformation om vad de bör tänka på inför 

sina presentationer. Hon tror att problematiken med talängslan bland elever skulle 

kunna minskas genom systematisk talträning och fokus på metakunskap. Hon är 

också kritisk till fenomenet att lärare låter talängsliga elever tala enbart inför läraren 

istället inför publik. De elever vi intervjuat verkar vara av åsikten att alla elever ska 

uppmuntras till att hålla muntliga presentationer inför grupp och de elever som 

själva uttryckt sig lida av (varierande grad av) talängslan berättar att de ändå gör sitt 

yttersta för att delta vid och genomföra de uppgifter som läraren anmodar. Palmér är 

av åsikten att det vore mycket bättre för alla parter om undervisningen lades upp på 

ett sådant sätt att eleverna i början av en kurs får bekanta sig med enklare och mer 

lättsamma talövningar för att sedan så småningom kunna hålla en individuell 

muntlig presentation inför klassen.  

Vid våra intervjuer frågade vi eleverna om de upplever att klassen får hjälp av 

läraren med hur de ska hålla en muntlig presentation. Majoriteten av eleverna, fem 

stycken, säger att de upplever att de får hjälp av läraren. Den hjälpen tycks, enligt 

elevernas svar, ske i form av genomgångar av läraren framför klassen. Ingen av 

eleverna nämner att läraren tagit hjälp av eller använt någon eller några praktiska 

talövningar vilket förespråkas av bland annat Strömquist (1998:53–61). Strömquist 

anser att den praktiska talträningen i klassrummet är av högsta vikt. Eleverna bör 

introduceras försiktigt i talandes konst genom att i absolut första hand ges möjlighet 

att bli bekväma i talarsituationen. Det är alltså egentligen först efter ett omfattande 

arbete med systematisk talträning som läraren kan begära av eleverna att de ska hålla 

muntliga presentationer där deras prestation faktiskt bedöms. För att ge alla elever 

samma förutsättning att lyckas bör alltså alla elever ges möjligheten att få träna sig 

till ett bekvämt förhållande till de muntliga presentationerna.  

Eleven kallad ”Elev fyra” i vår intervjuundersökning svarar faktiskt på frågan 

”Hur tycker du läraren ska hjälpa dig på bästa sätt inför muntliga presentationer” 

genom att berätta om en presentationsövning han gjort tidigare, vilken liknar de 
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talövningar Strömquist (1998:53–61) förespråkar. Den här presentationsövningen 

gick enligt eleven ut på att eleverna skulle prata om sig själva inför klassen och 

klasskompisarna fick ställa frågor. Eleven menade att det för att de skulle få känna på 

hur det känns att stå inför en publik, något som alla elever kanske inte fått pröva på 

tidigare. Det är alltså en lekfull övning där eleverna ges möjlighet att tala om ett 

område där de är helt säkra på fakta och inte behöver oroa sig för att säga fel eller 

behöva prestera någonting speciellt, helt i Strömquists anda. Strömquist förespråkar 

dock att en sådan övning dessutom genomförs i par, då blir situationen ännu mindre 

utsatt i och med att eleven inte behöver stå helt ensam inför klassen första gången. 

Efterhand ska svårighetsgraden sedan öka, menar Strömquist, annars kommer ingen 

vidare utveckling att ske. ”Elev fyra” i våra intervjuer var inne på samma spår då 

denne utryckte att ”[…] så att man får känna av hur det känns liksom och sen bygga 

upp det där mer och mer.” som en fortsättning på beskrivningen av övningen med att 

alla elever fick tala inför klassen om sig själva. 

Olsson Jers (2010) beskriver i sin doktorsavhandling att elever som läst flera 

terminer tillsammans känner sig mer och mer bekväma med att stå framför klassen 

tack vare en tillåtande klassrumskultur. Elever som i början känner sig väldigt 

nervösa och obekväma tenderar att ändra uppfattning ju fler läsår de har tillsammans 

med den övriga klassen. Fem av våra åtta intervjuade elever svarade att de känner sig 

nervösa inför en muntlig presentation. Eftersom vi valde att rikta in oss på årskurs 

ett-elever på gymnasiet och våra intervjuer genomfördes i början av deras andra 

termin är det resultatet knappast förvånande.  

Vid våra intervjuer har vi valt att applicera tanken med Partesmodellen i våra 

intervjufrågor tillhörande den tredje forskningsfrågan. Informanterna har fått svara 

på en fråga på vardera av följande delar av Partesmodellen; inventio, dispositio, 

elocutio, memoria, actio och ”feedbacktio” (Sigrell 2013:53). Resultatet här visar att 

några av eleverna i vår studie är medvetna om de olika stegen och tänker kring dessa 

när de arbetar fram en muntlig presentation men det visar också att flera av dem har 

relativt liten erfarenhet av hur de ska arbeta systematiskt med att bygga ihop sina 

presentationer till en helhet. De delar som de flesta eleverna verkar vara medvetna 

om och lägga ner mest tid och arbete på är memoria och actio. Att memoria kommer 

upp som någonting de flesta eleverna arbetar med ser vi som ganska naturligt. De 

flesta eleverna har under intervjuerna uttryckt att det är besvärligt att komma av sig 

och säga fel eller inte ha någon kunskap om det de ska prata om och då verkar det ju 
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rimligt att anta att eleverna faktiskt anstränger sig lite extra för att hitta en väg till att 

minnas vad de ska säga när de väl står inför klassen. 

När det gäller actio verkar våra informanter inte ha någon överdrivet stor 

teoretisk kunskap förankrad i retoriken. De kommentarer som ges kring hur eleverna 

arbetar med själva framförandet av sin muntliga presentation är ganska enkla och 

generella. Eleverna berättar bland annat att de försöker höja blicken, sträcka på sig, 

öva in ett extra starkt slut, använda gester och ”inte säga fel”. Palmér (2004) berättar 

om en övning hon gjorde för att arbeta med att få eleverna medvetna om actio i en 

klass där hon undervisade. Där lät hon alla elever läsa samma text och sedan 

framställa den muntligt inför klassen. Eleverna fick sedan reflektera över hur en och 

samma text genom olika framträdanden kan få olika framtoningar. En sådan typ av 

övning ger dels en metakognitiv träning i och med att eleverna blir mer medvetna om 

vilken kraft som finns i själva framförandet samt att det också blir en träning i att ge 

feedback, respons och diskutera framföranden.  

Hur feedback och respons hänger ihop med förberedelseprocessen kanske kan 

behöva en kortare motivering. Vi tänker att den feedback och respons en elev får efter 

en muntlig presentation inte är någonting som bara kommer efteråt för att motivera 

eventuellt betyg eller kritik, utan istället tvärtom att den feedback eller respons eleven 

får efter en muntlig presentation är det absolut första steget i förberedelseprocessen 

inför nästa muntliga presentation. Det som eleven i ett absolut första steg bör tänka 

på när hen påbörjar arbetet med en ny muntlig presentation är ju den respons 

rörande förbättringsmöjligheter som framfördes sist eleven genomförde en muntlig 

presentation. 

Palmér (2004) diskuterar responsgivning efter muntliga presentationer. I 

artikeln trycker Palmér extra mycket på vikten av att eleverna ges konstruktiv 

respons både från sin lärare och från sina klasskamrater och hon påpekar även 

faktumet att en tillåtande och god miljö i klassrummet är en förutsättning för att det 

ska var praktiskt genomförbart. Här har alltså läraren ett stort ansvar vad gällande 

att stötta eleven i utvecklingen. Om eleven bara får kamratrespons kan det vara svårt 

för eleven att ta sig framåt i utvecklingen då den responsen lätt blir väl generell. 

Bland de elever Palmér (1999b) intervjuade hörs flera röster om att kamratrespons 

kan vara positivt för osäkra elever som behöver uppmuntran, vilket de kan få från 

sina klasskamrater.  
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Hälften av eleverna i vår studie säger att de tycker att responsen efter ett framförande 

är den viktigaste delen. De menar att feedbacken är viktigast och mest användbart 

även om det höjs ett varnande finger för risken för dömande kommentarer. En elev 

av de vi intervjuat, en elev med mycket stark talängslan, berättar att den muntliga 

presentation hen är mest nöjd med (till och med den enda muntliga presentation 

eleven överhuvudtaget är nöjd med) är ett framträdande hen fick göra om efter 

grundlig respons. Eleven gjorde alltså ett framträdande som hen var missnöjd med, 

fick noggrann respons och fick sedan möjligheten att utifrån responsen utveckla sin 

muntliga presentation och göra den en gång till och uppnådde då en mycket bättre 

känsla själv och ett bättre resultat bedömningsmässigt.  

Alla eleverna i vår studie upplever att de får feedback eller respons efter 

muntliga presentationer även om två av dem uttrycker att de får för lite. Flera av 

eleverna nämner olika sorters system för kamratrespons där läraren låter ett par 

elever säga något positivt om ett framträdande och någon eller någon annan ska ge 

förslag på förbättringar till nästa gång. Vi upplever att det är något som uppskattas 

bland eleverna.  

Då ingen av våra informanter direkt kommenterar att de saknar respons från 

läraren även då de pratar om att de får kamratrespons tolkar vi som att 

kamratrespons kan vara ett bra och effektivt verktyg att arbeta med vid muntliga 

presentationer istället för den mycket tidskrävande modellen med detaljerad muntlig 

lärarrespons. Lärarresponsen är tidskrävande främst för läraren själv men det 

drabbar även eleverna då mycket lektionstid tas i anspråk för de enskilda 

responssamtalen. Det finns klart två tydliga fördelar med det: Att eleverna värderar 

feedback efter ett muntligt framträdande som det mest värdefulla hjälpmedlet och att 

kamratrespons även är tidseffektivt för läraren. Viktigt att ha i åtanke är dock att 

eleverna måste tränas i att ge kamratrespons innan det kan tillämpas i klassrummet. 

5.3 Slutsatser 

En sammanfattning av resultatet visar att informanterna i ett antal av frågorna är 

tämligen överens men det ger även en klar bild av att elevernas individuella 

erfarenheter, upplevelser och åsikter i mångt och mycket också skiljer sig åt. De 

genererade svaren till de tre forskningsfrågorna, genom att främst fokusera på 

likheter i det eleverna sagt, leder fram till en konkret lista med sju tydliga punkter. 

Listan ger en bild av hur elever upplever att de bäst stöttas inför muntliga 
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presentationer, samt vad läraren kan tänka på för att hjälpa sina elever till att lyckas 

med sina framföranden;  

1. Förberedelseprocessen är viktig. Elever som har förberett sig väl inför sina 

muntliga presentationer och känner sig väl pålästa upplever själva att de gör 

bättre ifrån sig och blir mindre nervösa.  

2. Det är viktigt med både praktisk och teoretisk träning. Som lärare är det 

viktigt att ge eleverna både teoretisk träning i att hålla muntliga presentationer 

men kanske framförallt tillfällen till praktisk träning med stegrande 

svårighetsgrad.  

3. Stämningen i klassrummet är viktig. Om stämningen i klassrummet är bra 

känner sig eleverna lugnare och mer bekväma i situationen, vilket minskar 

nervositet och motverkar talängslan. Många elever uppskattar också en aktiv 

publik eller åtminstone en respekterande publik som intresserar sig och är 

fokuserad på den som talar.  

4. Ämnet är viktigt. Ämnet för presentationen är viktigare än man kan tro. 

Eleverna föredrar tydligt att tala om någonting som intresserar dem själva och 

upplever då att de presterar betydligt bättre. 

5. Eleverna värderar feedback som den viktigaste faktorn för utveckling. 

Feedback eller respons är den faktor eleverna tycks anse vara absolut viktigast 

för deras vidare utveckling mot att bli säkrare och bättre talare. 

6. Läraruppstyrd kamratrespons. Responsen som ges på elevernas muntliga 

presentationer kan med fördel komma från de andra eleverna i klassrummet. 

Eleverna i klassrummet blir mer aktiva lyssnare när de själva ska ge respons 

och osäkra elever kan få bättre självförtroende genom uppmuntrande ord från 

klasskamraterna. Responsen bör dock vara styrd och kontrollerad av läraren i 

den meningen att läraren har ansvar för att inget otrevligt och nedtryckande 

sägs och att responsen blir adekvat och användbar.  

7. Eleverna önskar sig tydliga instruktioner och betygskriterier. För att 

eliminera ytterligare ett nervositetsmoment i samband med muntliga 

presentationer önskar sig eleverna tydliga instruktioner och tydliga 

betygskriterier. Om de känner att de vet vad de behöver prestera försvinner en 

stor del av orosmomentet kring att riskera att ”göra fel”.  
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5.4 Nya forskningsfrågor 

Under den pågående undersökningen har det uppkommit intresseväckande frågor 

som skulle vara intressanta att fortsätta undersöka. En uppföljningsstudie och nya 

intervjuer av de åtta eleverna i årskurs tre skulle kunna bekräfta (eller bestrida) de 

teorier som finns om att elever har lättare att tala inför klassen i årskurs tre än i 

årskurs ett.  

En annan intressant del av arbetet som gränsar mer till det sociokulturella 

perspektivet är det faktum att majoriteten av eleverna är väl medvetna om hur man 

förbereder sig på ett, enligt dem, bra sätt inför muntliga presentationer men aktivt 

väljer bort att förbereda sig på det effektivaste sättet. Varför då? 

 

5.5 Pedagogisk relevans 

I studien undersöks hur elever på bästa sätt kan stödjas av läraren i 

förberedelseprocessen inför muntliga framställningar i klassrummet. Tanken med 

undersökningen var förutom att vi själva skulle få en större insyn i hur elever ser på 

den muntliga presentationen i skolan också att andra intresserade, inte minst lärare, 

skulle kunna ta del av resultatet och på så sätt gagna sin egen undervisning inom 

området. 

Undersökningen har tagit upp delar som visar olika problematiska områden i 

klassrummet. Till exempel vikten av en bra klassrumsmiljö eller svårigheter med 

responsen efter muntliga framträdanden. Genom att synliggöra problem och visa hur 

och vad dessa åtta elever tänker kring ämnet, hoppas vi ska tydliggöra eller i bästa fall 

underlätta för andra pedagogers planering kring muntliga presentationer.  
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Bilagor 
 

Missivbrev 
 

Information om examensarbete rörande förberedelseprocessen 
inför muntliga framställningar i skolan 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Vi heter Tommy och Mimmi och studerar på ämneslärarprogrammet på Mälardalens 
högskola och skriver just nu ett examensarbete i svenska språket. Syftet med vår 
undersökning är att ta reda på hur olika elever på bästa sätt kan stödjas i 
förberedelseprocessen inför muntliga framställningar. Vi skulle behöva din hjälp att 
genomföra undersökningen. Resultatet av arbetet kommer att vara till nytta, inte bara för 
oss, utan också för andra lärare som tar del av arbetet eftersom det förhoppningsvis kommer 
hjälpa våra framtida elever inom arbetets ämnesområde. Därför är ditt deltagande viktigt för 
oss.  

Genomförandet av vår undersökning kommer ske med hjälp av ljudinspelade intervjuer. Vi 
har tänkt intervjua åtta elever i denna undersökning och har valt att fråga dig om ditt 
deltagande eftersom vårt urval av informanter innefattar en blandning mellan kön, etnicitet 
och modersmål. 

Det som förväntas av dig som informant är att du ställer upp på att lägga ungefär 30minuter 
på att besvara de fasta frågor som förekommer i intervjun plus eventuella följdfrågor. 
Intervjun är snarare i en diskuterande anda än i utfrågningsform. Det finns inga risker med 
ett deltagande i undersökningen. Det kommer däremot finnas möjlighet för dig att ta del av 
resultatet och/eller den färdiga uppsatsen när den är klar. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som 
i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. Det material vi samlar in under undersökningen 
kommer att anonymiseras. Dina intervjusvar kommer att, tillsammans med övriga 
intervjudeltagande att utgöra uppsatsens resultat och svaren kommer att transkriberas 
(skrivas ned) och publiceras i vår uppsats men då under fingerat namn och utan möjlighet för 
eventuell läsare att spåra informationen till dig eller ens till någon specifik klass eller skola. 
De som får ta del av ljudinspelningarna under arbetets gång är Tommy, Mimmi och Håkan 
(handledare). De ljudinspelningar som görs under intervjuerna kommer att raderas så fort 
uppsatsen är godkänd. Dina svar kommer inte att utnyttjas eller utlånas till någon tredje 
part. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för 
dig. 

Tommy Maxe, 0763-11 35 55, tme11001@student.mdh.se  Mimmi 
Klemets, 0768-32 57 38 , mks11001@student.mdh.se  Handledare, Håkan 
Landqvist, hakan.landqvist@mdh.se 

Ytterligare upplysningar lämnas av Tommy Maxe eller Mimmi Klemets 

Ort: ________________ 

Datum:______________ 

Namn:___________________________________ 
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Intervjufrågor 

Mall för intervju 

Hur ofta har ni muntliga presentationer i skolan? Från tidigare årskurser också… 

Tycker du muntliga presentationer är en bra redovisningsform? Varför eller varför 

inte? 

Vilka faktorer i förberedelseprocessen avgör huruvida eleven känner att en muntlig 

framställning blev lyckad eller inte? 

Vilka faktorer tycker du avgör huruvida en muntliga framställning blev lyckad eller 

inte? 

Hur känner du dig inför muntliga presentationer? (nervös, glad, orolig osv.) 

Hur påverkar din känsla ditt kommande framförande? 

Hur förbereder du dig för muntliga presentationer? 

Om det känns ”jobbigt” innan, vad gör du åt saken? 

Hur tycker du man förbereder sig på bästa sätt för muntliga 

presentationer? (samla bra fakta, träna framför spegeln, memorera manus, skriva 

stödord, prova presentationen/talet på andra) 

Minns du något lyckat muntligt framträdande under din skolgång? Varför upplever 

du den som lyckad? (någon annans framträdande?) 

Minns du något mindre lyckat muntligt framträdande under din skolgång? Varför 

upplever du det som mindre lyckat? (någon annans framträdande?) 

Föredrar du att hålla presentationen själv eller i grupp? (gruppredovisning) Varför? 

Hur är stämningen i klassrummet när det hålls muntliga presentationer? (ensam 

”redovisning”, inte seminarium) 

Upplever du att stämningen i klassrummet påverkar kvalitén på din presentation? 

(publikstorlek). När blir kvalitén bättre och när blir den sämre (om något…) 

Vad under en presentation får dig att känna om den blev lyckad eller 

inte? 

Har klassen gått igenom hur man håller en muntlig presentation? Hur? 

Upplever du att klassen får hjälp inför muntliga presentationer av läraren? Hur 

utformar sig den eventuella hjälpen? 

Vill du ha hjälp med muntliga presentationer? Varför? 

Hur gör du för att (hur vill du få hjälp med att) finna lämplig fakta eller information 

och stoff inför din presentation? (finna fakta) 

Hur gör du för att (hur vill du få hjälp med att) strukturera din presentation? 

(strukturera talet) 
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Hur gör du för att (hur vill du få hjälp med att) formulera din muntliga presentation? 

(formulera talet ”fint”) 

Hur gör du för att (hur vill du få hjälp med att) komma ihåg ditt tal/presentation? 

(minnestekniker/komma ihåg talet) 

Hur gör du för att (hur vill du få hjälp med) framförandet (så det) upplevs det som 

lyckat? (träna på framförandet) 

Får du feedback av läraren/klasskompisarna efter en muntlig presentation? Hur är 

feedback/responsen formulerad av de båda? (feedback/respons efter) 

Om du fick välja mellan att få hjälp med ett av dessa områden, vilket skulle du välja 

då och varför? 

(finna fakta) 

(strukturera talet) 

(formulera talet ”fint”) 

(minnestekniker/komma ihåg talet) 

(träna på framförandet) 

(feedback/respons efter) 

Hur tycker du läraren ska hjälpa dig på bästa sätt inför muntliga 

presentationer? 
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Analys av intervjusvar 

          - Elev 1 (Yrkesprogram, kille)   - Elev 5 (Studieförberedande program, tjej) 

          - Elev 2 (Yrkesprogram, tjej)   - Elev 6 (Studieförberedande program, kille) 

          - Elev 3 (Yrkesprogram, kille)   - Elev 7 (Studieförberedande program, kille) 

          - Elev 4 (Studieförberedande program, kille)  - Elev 8 (Studieförberedande program, tjej) 

Fråga 1 Hur ofta har ni muntliga presentationer i skolan? Från tidigare 
årskurser också… 

 

Elev 4 ”En gång i månaden kanske” 
Hade fler muntl. Pres. På högstadiet – kanske vv. Vecka 

 

Elev 6 ”En gång i månaden, något sånt ungefär.”  
OFTA 

Elev 7 Har muntliga pres. Ca: 2ggr/månad. Mycket mindre på grundskolan.   

Elev 8 Har muntl. Pres. 1-2 ggr/mån. Mest i svenskan men lite i SO och eng. också. 
Mindre på grundskolan.  

 

Elev 5 ”Mittemellan” många muntl. Pres. Kanske 3/termin i svenska (kanske 5 totalt i 
alla ämnen i ettan)  

IBLAND 

Elev 2 ”På just den här skolan inte sådär jätteofta. Men sen beror det på i vilket ämne 
också men inte så ofta.” 

SÄLLAN 

Elev 3 ”Det här är andra gången vi har en muntliga presentationer som vi jobbar med 
nu.” 

 

Elev 1 ”Nej, vi har nog inte haft det.”  ALDRIG 
   
Fråga 2 Tycker du muntliga presentationer är en bra redovisningsform? 

Varför eller varför inte? 
 

Elev 1 ”Ja det tycker jag, jag tycker man lär sig bra då”  

Elev 2 ”Ja, sen beror det på vilket ämne också, men det tycker jag.”  

Elev 4 ”Ja det tycker jag för då får man liksom… eller det beror väl på vad är för 
någonting man får liksom vara sig själv, det är mycket egna åsikter och sådär.” 

BRA 

Elev 6 ”Ja alltså det kan ju vara bra… jag vet inte. Det kan vara bra liksom att våga 
prata med folk och så vidare.” 

 

Elev 7 Bra redovisningsform! PP. Bra och det är lättare att prata än att skriva  

Elev 8 Lättare med muntl. Pres. Än med prov/uppsats  

Elev 3 Det beror på hur man är som person. Om man själv tycker det är obekvämt att 
stå framför klassen är det väl inte så bra. Men om man inte har några problem 
att stå framför klassen och ha en muntlig presentation så är det väl rätt bra. 

BEROR PÅ 

Elev 5 ”Det är väl en bra redovisningsform men det är inte min grej kan man säga. […] 
För att jag gillar inte att prata med människor kan man säga.” 

 

   
 VILKA FAKTORER I FÖRBEREDELSEPROCESSEN UPPFATARR ELEVEN 

AVGÖR OM EN MUNTLIG PRESENTATION BLEV LYCKAD ELLER INTE? 

 

   

Fråga 3 Vilka faktorer tycker du avgör huruvida en muntliga framställning 
blev lyckad eller inte? 

 

Elev 1 ”Om man pratar från huvudet istället pappret, så man kollar upp så blir det bra 
när man kan det. ” 
 

EGNA ORD 

Elev 4 ”Egna ord och liksom, att man pratar och att man inte läser innantill.”  

Elev 2 ”Det jag vill få sagt fick jag sagt och jag bara känner mig nöjd över min insats.” FÅTT SAGT DET 
TILLTÄNKTA 

Elev 6 ”Att man får ut orden kanske och det man vill ha sagt.”  
Elev 3 Måste vara nöjd själv för att det ska vara lyckat 

En bra pres. Kräver inte att du kan allting utantill. Känns bra om 
klasskompisarna lyssnar, då vet man att det var bra och intressant.  

 
PUBLIKKONTAKT 

Elev 7 Bra publikkontakt är viktigt, och att få fram så mycket fakta som möjligt   

Elev 5 ”Jag har typ aldrig haft ett muntligt framförande jag varit nöjd med.” ALDRIG LYCKATS 

Elev 8 Mindre lyckat med många små mellanord eller borttappningar  BRA FLYT 
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Fråga 4 Hur känner du dig inför muntliga presentationer? (nervös, glad, 
orolig osv.) 

 

Elev 1 ”Oftast är jag nervös, det är klart man är nervös, men annars tycker jag det är 
ganska roligt.” 

 

Elev 2 ”Lite nervös.”  
Elev 3 ”Det är lite nervöst i början. Har man tagit fram fel information och någon 

annan vet vad som är rätt egentligen kanske de inte håller det tillbaka och rättar 
dig. Man är rädd att man ska tappa tråden ibland.” 

 
 

NERVÖS 
Elev 5 Känns jobbigt oavsett förberedelse. Både nervös och ångestladdad.  

Elev 6 Känner sig nervös inför muntl. Pres. Det är jobbigt.  
Stor skillnad mellan att prata om ämnen som man gillar och ämnen som man 
inte gillar. 

 

Elev 4 ”Jag känner mig lugn. Det har ändrats väldigt mycket från grundskolan för då 
var jag väldigt nervös och hade mycket prestationsångest men nu på gymnasiet 
känns det helt naturligt när man pratar.”   

 
LUGN 

Elev 8 Blir inte nervös inför muntliga presentationer   
Elev 7 Känner inget speciellt inför muntliga pres.  INGET SPEC. 

   
Fråga 5 Hur påverkar din känsla ditt kommande framförande?  

Elev 2 ”Det kan bli svårare att få det man vill få sagt att få det sagt och det kanske blir 
att man glömmer säga någonting som kan vara viktigt.” 

 

Elev 3 ”Det gör det nog eftersom ju mer nervös du är desto lättare blir det att komma 
bort sig tappa bort sig och tappa tråden.” 

NERVOSITET FÖRSTÖR 

Elev 4 Oförberedd och nervös förstör. Väl förberedd inför – inga problem!  

Elev 5 ”[…] tappar bort mig och sen tittar jag inte på publiken och det sänker mitt 
betyg" 

 

Elev 6 ”Nja… påverkar väl inte själva presentationen jättemycket men det sätter väl 
press.” 

PÅVERKAS INTE 
NÄMNVÄRT 

Elev 1 ”Nej Inte så mycket. Vi brukar få ha stödord, då brukar det gå bra.”  

Elev 7 *  

Elev 8 *  

   
Fråga 6 Hur förbereder du dig för muntliga presentationer?  

Elev 1 ”Först typ skriver jag ner allt jag ska säga och sen skriver jag stödord till det.” TEXT + STÖDORD 

Elev 7 Förbereder med stödord och läser igenom texten innan  

Elev 3 ”Jag pluggar in det jag ska säga. […] ta fram den information jag behöver sen så 
lär mig det jag ska säga, skriver ned några stödord och sen är det bara köra.” 

LÄSA PÅ + STÖDORD 

Elev 5 ”Jag försöker lära mig det utantill, läsa för min mamma eller så.” LÄSER IN ANTECKNINGAR 

Elev 2 ”Anteckningar och tränar in det”  

Elev 4 ”Jag läser på väldigt mycket om det jag ska redovisa om.” LÄSER PÅ 

Elev 6 ”Jag försöker komma upp med en text och sen läsa genom den några gånger. Om 
jag har möjlighet så läser jag den hemma.” 

 

Elev 8 ”Jag skriver ner parord, eller hela texten faktiskt.” SKRIVER HEL TEXT 

   
Fråga 7 Om det känns ”jobbigt” innan, vad gör du åt saken?  

Elev 1 ”Nej alltså… Jag försöker träna. Om jag kan det blir det mindre nervöst.” TRÄNAR PÅ TEXTEN 
Elev 5 Känns jobbigt oavsett förberedelse men övar innan  

Elev 6 ”Nej det finns väl inte direkt något att göra. Det är väl bara att öva och sen göra 
det när det är dags.” 

NEJ 

Elev 4 *  

Elev 2 *  
Elev 8 *  

Elev 7 *  
Elev 3 *  
   

Fråga 8 Hur tycker du man förbereder sig på bästa sätt för muntliga 
presentationer? (samla bra fakta, träna framför spegeln, memorera 

manus, skriva stödord, prova presentationen/talet på andra) 

 

Elev 1 ”Läsa igenom det man ska säga och sen träna på det och gör det såna 
redovisningar man ska säga. Alltså likadant, exakt som man ska göra.” 

 

Elev 4 ”Det väl att man läser på och läser genom så att man känner sig säker.”  
Elev 5 En bra förberedelse är att läsa in sig väl – men hen tror rörande sig själv att hen 

skulle glömma allt även om hen tränat in allt innan  
 

TRÄNA 
Elev 6 ”Öva så mycket som möjligt, varje dag kanske.”  
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Elev 8 Lägger hela texten framför sig och läser av den  
Tror att man lär sig på bästa sätt genom att träna in texten innan  

 

Elev 2 ”Skriva upp viktiga ord och skriva ned det på papper, förkorta det så man har 
stödord så när man läser orden så vet man vad man ska säga.” 

TRÄNA 
+ 

Elev 7 Gör som hen tycker är bäst för hen själv (träna + stödord), finns säkert bättre 
sätt  

STÖDORD 

Elev 3 Hen anser att man förbereder sig bäst inför en presentation på det sätt som 
passar en själv bäst. Det är olika från person till person!  

BEROR PÅ PERSON 

   
 VILKA FAKTORER UNDER PRESENTATIONEN UPPFATTAR ELEVEN 

AVGÖR OM PRESENTATIONEN BLIR LYCKAD ELLER INTE? 

 

   

Fråga 9 Minns du något lyckat muntligt framträdande under din skolgång? 
Varför upplever du den som lyckad? 

 

Elev 1 ”Ja… Jag kunde det och det var ett roligt ämne och då blev det att man kunde det 
bättre och fick bra betyg.” 

 

Elev 3 ”Jag lärde mig allting utantill, behövde inte några stödord alls. Jag pratade 
flytande helt och hållet, ingen avbröt mig, de lyssnade och när jag fick tillbaka 
resultatet fick jag högsta betyg på det.” 

VÄL FÖRBEREDD 

Elev 8 Bra pres. Hade hen i nian när hen kunde hela texten utantill  

Elev 4 ”Det är väl ingen som sticker ut riktigt […]Som jag känner att ’det där var bra’ 
[…] Men… jag är nöjd över de flesta.” 

 

Elev 7 Minns ingen extra bra pres. Alla har varit ”mindre bra” MINNS INGET 
Elev 5 "Jag fick göra om min presentation så att jag visste vad jag hade gjort för fel 

första gången” 
GÖRA OM EFTER 

FEEDBACK 
Elev 6 Extra bra var en presentation där hen fick sagt det hen ville säga  FICK SAGT DET SOM 

SKULLE SÄGA 
Elev 2 ”Ja, jag hade förberett mig väl, allt jag ville säga och det jag tyckte var viktigt att 

få sagt fick jag sagt och det var väl det.” 
FICK SAGT DET SOM 
SKULLE SÄGAS + VÄL 

FÖRBEREDD 
   
Fråga 10 Minns du någon annans särskilt lyckade muntliga framträdande 

under din skolgång? Varför upplever du den som lyckad? 
 

Elev 1 ”[…] Jag minns inget speciellt. Men det är när de står och pratar som de 
verkligen kan det […] Som läraren brukar göra till exempel.” 

 

Elev 3 ”Hon skrev om en artist, men jag vet inte vem det var jag kommer inte ihåg. Men 
hon kunde allting utantill och stod typ i tjugo minuter och prata. Hon pratade 
felfri engelska och alla satt och lyssnade och det tyckte jag var ganska coolt.” 

 

Elev 4 ”För att hon var väldigt, väldigt påläst, alltså verkligen. […] Hon pratade till oss, 
det var inte så att hon pratade från en lapp att alla fakta om veganism och 
sådär…” 

 
VÄL FÖRBEREDD 

Elev 5 ”De var säkra på vad de pratade om. […] De liksom bara utstrålade säkerhet. […] 
Och sen trodde de på vad de pratade om.” 

 

Elev 6 ”De fick en att tycka det var intressant, pratade lagom fort och ja… det var bara 
intressant, bra info.” 

 

Elev 2 *  
Elev 7 Extra bra av andra är när den som talat pratat om något som hen kan relatera 

till. Presentationen ska flyta på  
BRA ÄMNE 

Elev 8 Minns ingen extra bra pres. Av andra  MINNS INTE 
   
Fråga 11 Minns du något mindre lyckat muntligt framträdande under din 

skolgång? Varför upplever du det som mindre lyckat?  
 

Elev 1 ”Ja (skratt), det är när man inte har tränat. Då får man bara stå där framme och 
läsa innantill.” 

 

Elev 2 ”Ja, det var ett ämne där jag inte hade förberett mig vid och ett ämne jag inte 
tyckte om och där blev jag nervös och glömde bort det jag ville säga.”  

 

Elev 3 ”Jag visste inte vad jag skulle skriva. Jag var rätt nervös på grund av att de i min 
klass inte var så schyssta.” 

 

Elev 4 ”Jag hade skrivit en bra text men jag hade inte läst genom den. Sen skulle man 
ha en PowerPoint till och sen ska man klicka rätt och... det var så pinsamt och 
jag blev alldeles röd i ansiktet och skadade och… […] Jag var inte alls förberedd. 
Det var egentligen en partneruppgift och min partner var sjuk så…” 

OFÖRBEREDD 

Elev 6 Mindre bra pres. – innantilläsning  

Elev 7 Mindre lyckad pres. Var förra veckan, blev bara 40sek lång (skulle vara 2min) 
och hen improviserade bara.   

 

Elev 8 Dåligt när hen läser av  

Elev 5 ”[…] det var under nationella proven och det gick inte bra och jag fick en black-
out.” 

HÖG PRESS 

   
Fråga 12 Minns du någon annans mindre lyckade muntliga framträdande 

under din skolgång? Varför upplever du det som mindre lyckat? 
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Elev 3 Han var jättenervös och gick upp fast han egentligen inte ville det. […] Så han 
gick upp och startade inte, börja inte prata på fem minuter, han stod där och var 
så nervös. När han väl började prata så darrade han på rösten så mycket att man 
inte förstod vad han sa och jag såg att ’de mindre snälla killarna’ satt och 
fnittrade och det var respektlöst.” 

 
NERVOSITET 

Elev 6 ”Ja men det är väl att de inte stammar, inte pratar för fort eller för långsamt, 
fånga ens uppmärksamhet.” 

 

Elev 1 ”[…] men ingen speciell då. Men det är när man står och läser bara på ett 
papper.” 

LÄSER INNANTILL 

Elev 8 Dåligt av andra är när de pratar tyst, läser av, tittar ner osv. DÅLIG PUBLIKKONTAKT 

Elev 2 *  

Elev 4 ”Alltså en del lägger inte alls ner tid på det och då blir det väldigt korta vad heter 
det såhär… ”jag tycker vi ska ha längre sommarlov för att… man behöver sova” 
alltså bokstavligen, sen är det slut liksom.” 

KORTA ANFÖRANDEN 

Elev 5 ”Jo för att de tittade inte så mycket på publiken, de gör precis som jag gör. […]Då 
märker jag hur dålig jag själv är också.” 

BRIST PÅ PUBLIKKONTAKT 

Elev 7 ”Det blir när man inte håller med” ”FEL” ÅSIKT 

   
Fråga 13 Föredrar du att hålla presentationen själv eller i grupp? 

(gruppredovisning) Varför? 
 

Elev 1 ”Hellre i grupp för om någon annan gör fel blir man bättre själv.”  
Elev 5 ”I grupp. […]För att man behöver inte prata så mycket.” GRUPP 
Elev 6 ”Grupp. […] För att det känns tryggare. Man känner sig inte lika utstirrad.”  

Elev 7 Föredrar att ha muntlig presentation själv. Svårt att dela upp i grupp.   

Elev 4 ”Själv. […] Man känner sig bättre. Det känns som om man tagit tag i en större 
uppgift själv mer ambitiöst än i grupparbeten […]” 

 

Elev 8 ”Själv […] Det är lättare för då måste man inte arbeta med någon.”  ENSKILT 
Elev 2 Grupp eller enskilt spelar ingen roll   SPELAR INGEN ROLL 
Elev 3 ”För mig beror det på vad jag ska skriva om. Till exempel nu skriver vi om 

medeltiden och då föredrar jag grupp men när det gäller sport och saker som jag 
gillar då föredrar jag att vara själv eftersom jag tycker det är intressant.” 

BEROR PÅ ÄMNE 

   
Fråga 14 Hur är stämningen i klassrummet när det hålls muntliga 

presentationer? (ensam ”redovisning”, inte seminarium) 
 

Elev 2 ”Det kan hända att någon eller några sitter och viskar och kan vara lite störande 
men det är inget som brukar störa mig.” 

 

Elev 4 ”Jag har inte varit med om att det har varit stökigt när jag har hållit i 
presentationer eller folk som har ifrågasatt eller sådär.” 

 

Elev 5 ”Bra […]Enstaka gånger kan man se mobiler framme.”  

Elev 6 ”I den här klassen så är det ganska bra. De flesta lyssnar.” BRA 
Elev 7 Klassrumsmiljön är bra.  

Elev 8 Bra klassrumsmiljö, ngn håller på med mobil men det påverkar inte   

Elev 3 ”Just nu så är alla så pass mogna att de visar respekt, de håller tyst och låter en 
prata till punkt. Frågorna kommer senare om de har några. Det är ganska bra.” 

 

Elev 1 Finns en stämning i klassen av att alla andra väntar på att man ska göra bort sig. 
–DÅLIG  

DÅLIG 

   
Fråga 15 Upplever du att stämningen i klassrummet påverkar kvalitén på din 

presentation? (publikstorlek). När blir kvalitén bättre och när blir 
den sämre (om något…) 

 

Elev 1 Finns en stämning i klassen av att alla andra väntar på att man ska göra bort sig. 
Påverkar inte eleven själv men tror att andra påverkas negativt  

 

Elev 3 ”Desto större klassen är, desto större risk är det att någon kommer avbryta.”  
Elev 4 ”Nej alltså… Ser jag att det är folk som inte lyssnar så kan jag säga vad som helst. 

Jag kan börja prata om en blomväxt eller alltså… utan att folk märker. Men jag 
försöker ändå att, på något sätt få deras uppmärksamhet” 

 

Elev 5 ”Jag föredrar att folk håller på med telefoner och så för att då vet jag att de inte 
har uppmärksamheten på mig och då blir jag inte mer nervös men för andra 
människor kanske det är bättre om man har uppmärksamheten då känner man 
att man blir tagen på allvar och då är det lättare att prata om det man vill prata 
om.” 

PÅVERKAR 

Elev 6 ”Är klassen stökig får det en att känna sig mer obekväm. […] Det blir ju jobbigare 
men om den är lugn så ger de en en chans och liksom lyssnar och så.” 

 

Elev 7 Mer nervöst om alla är knäpptysta, gillar att få lite frågor   
Elev 8 Gillar när publiken ställer frågor – då är de aktiva   
Elev 2 Miljön: Ibland viskar några men det stör inte eleven  PÅVERKAR INTE 

   
Fråga 16 Vad under en presentation får dig att känna om den blev lyckad eller 

inte? 
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Elev 1 ”Jag vet inte, kanske om man tittar upp och ser att folk lyssnar och då känner 
man det medan och sen efteråt att läraren säger att man var jättebra och så.” 

”DELTAGANDE” PUBLIK 

Elev 4 ”Men att folk håller med att man ser att de nickar och de liksom mm. Och sen 
så… på gymnasiet när vi haft svenska så har det varit diskussion efteråt och ”har 
ni några frågor?” och frågar de frågor som man inte har tagit upp då märker man 
ju att de har lyssnat och de vill veta mer då är de intresserade då av ämnet.” 

 

Elev 7 Gillar när pres. Blir en dialog med publiken  

Elev 8 ”Men när de ställer frågor så ser man att de var aktiva. Att de lyssnade.”  

Elev 2 *  
Elev 6 ”Att jag får ut ord och liksom inte bara står tyst och tänker.” ACTIO 
Elev 5 ”Om jag tar mig igenom hela utan att läsa fel.”  

Elev 3 Viktigt att ämnet är intressant både för hen själv och åhörarna INTRESSANT ÄMNE 

   
 PÅ VILKET SÄTT UPPLEVER ELEVER ATT DE BEHÖVER STÖTTAS AV 

LÄRAREN INFÖR EN MUNTLIG PRESENTATION? 

 

   

Fråga 17 Har klassen gått igenom hur man håller en muntlig presentation? 
Hur? 

 

Elev 4 ”[…] vår svensklärare är väldigt såhär… hon håller ett tal först och sen säger hon: 
”amen tänkte ni på här att jag gick fram och pratade med den personen då 
liksom” 

 

Elev 6 Läraren har gått igenom struktur med exempel. JA 

Elev 7 Har haft genomgång av sv. Lärare om hur man håller en muntlig presentation.  
Elev 8 Har haft genomgång i svenska om hur man håller muntlig presentation.  
Elev 3 ”Inte här men i grundskolan” NEJ 
Elev 5 ”Jag vet inte om de har gjort det på den här skolan men på vår förra skola gjorde 

vi det.” 
 

Elev 2 På högstadiet har läraren gått igenom hur man håller muntlig presentation. – på 
gymnasiet är det tveksamt. 

 

Elev 1 ”Nej det har aldrig hänt alltså inte på grundskolan heller.”  

   
 
Fråga 18 

Upplever du att klassen får hjälp inför muntliga presentationer av 
läraren? Hur utformar sig den eventuella hjälpen? 

 

Elev 2 Läraren går genom, visar och säger vad man ska tänka på.  
Elev 7 Läraren håller ofta en generell genomgång – och sedan får man själv be om 

hjälp. 
JA 

Elev 8 ”Ja.”  
Elev 4 Ja, läraren håller tal själv för att visa hur det ska gå till  

Elev 6 Ja, läraren har genomgång på tavlan  
Elev 5 Nej inte på den här skolan NEJ 

Elev 1 ”Nej… nej. Det enda man har hört är bara ’kolla upp’”  
Elev 3 Har inte fått så mycket hjälp av läraren än men har inte bett om det heller LITE 

   
Fråga 19 Vill du ha hjälp med muntliga presentationer? Varför?  

Elev 1 ”Kanske strategin hur man ska plugga och så men annars har jag inte så mycket 
problem det här att vara blyg och så.” 

 

Elev 4 ”Ja, det brukar kännas bäst så att man är säker på att man gör rätt eller vad man 
ska säga.” 

JA 

Elev 5 Vill ha lärarhjälp med presentationerna  

Elev 2 ”Det beror på vad för ämne också och om jag är väl förberedd eller inte”  
Elev 3 Vill ha hjälp av läraren när hen behöver – när hen sitter fast  
Elev 6 Vill ha hjälp vid behov – måste förstå vad som ska göras och vad som förväntas VID BEHOV 

Elev 7 Vill egentligen inte ha hjälp men skulle behöva träna mer… NEJ INTE DIREKT 

Elev 8 ”Nej jag behöver inte. Men om jag vill det... Nej”  
   
Fråga 20 Hur gör du för att (hur vill du få hjälp med att) finna lämplig fakta 

eller information och stoff inför din presentation? (FINNA FAKTA) 
 

Elev 1 ”Det är internet […] och såna källor som är bra enligt läraren”  

Elev 2 ”Googlar, läser böcker och jämför olika källor” INTERNET 
Elev 5 ”Jag googlar”  

Elev 8 ”Jag söker på Google”  
Elev 3 ”Ja, internet och böcker”  

Elev4 Det är svårt att hitta bra information till talet, Google – söker efter statistik och 
söker flera olika källor. 

 

Elev 6 ”Ja om jag får välja ett eget ämne väljer jag något som jag redan vet ganska 
mycket om […] Som jag vet går att prata om ganska lätt.” 

EGNA TANKAR 
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Elev 7 Finner fakta till tal från internet och egna tankar INTERNET & EGNA TANKAR 

   
Fråga 21 Hur gör du för att (hur vill du få hjälp med att) strukturera din 

presentation? (STRUKTURERA TALET) 
 

Elev 2 ”Försöker hålla den röda tråden så gott det går. Se till så jag inte hoppar mellan 
olika… Det som jag vill få sagt försöker hålla det på en linje.” 

 

Elev 4 ”Jag brukar skriva en text som en uppsats liksom hur den ska vara uppdelad det 
är inledning och avslutningen är nästan likadan. Man avslutar med rubriken 
liksom och sen så är det själva brödtexten liksom. Jag brukar tänka att början 
och avslutet är det folk tänker på liksom och kommer ihåg.” 

TÄNKER PÅ DET 

Elev 5 Strukturerar på det sätt som läraren sagt   
Elev 8 Har en struktur (i texten hen läser) med inledning, mittdel och avslutning   

Elev 1 ”Jag skriver upp allting jag behöver och sen så improviserar jag bara.”  
Elev 3 Strukturen är inte så viktig, kör på bara – improviserar  TÄNKER INTE PÅ DET 
Elev 6 Strukturen är inte så viktig, vill bara få ur sig allt som är viktigt   
Elev 7 ”Nej, jag brukar ha mina stödord och bara prata från dem.”  
   
Fråga 22 Hur gör du för att (hur vill du få hjälp med att) formulera din 

muntliga presentation? (FORMULERA TALET ”FINT”) 
 

Elev 3 Försöker variera och blanda språket så att både elever och lärare tycker att det är 
intressant – TÄNKER PÅ DET 

 

Elev 4 Tänker på språket vid muntliga pres. Mer informellt i klassen, blir mindre 
tråkigt då – TÄNKER PÅ DET 

 
TÄNKER PÅ DET 

Elev 2 Målgruppsanpassar språket.  
Elev 6 Försöker välja lämpliga ord.  
Elev 8 ”Alltså jag använder ”basic”-ord som alla förstår.”  

Elev 7 Tänker inte på något speciellt för att anpassa talet.  
Elev 2 Försöker använda bra ord men tänker inte så mycket på det. TÄNKER INTE PÅ DET 

Elev 7 Tänker inte på ordval, bara pratar.  
   
Fråga 23 Hur gör du för att (hur vill du få hjälp med att) komma ihåg ditt 

tal/presentation? (MINNESTEKNIKER/KOMMA IHÅG TALET) 
 

Elev 3 Läser in sig innan utifrån en text och använder stödord.    

Elev 4 För att komma ihåg så tänker eleven på ämnet för att komma på rätt spår. Har 
med stödord och läser in sig innan – övar in de sista orden mest!  

LÄSER IN + STÖDORD 

Elev 6 Läser in sig innan och har med ett mindre papper upp ifall hen skulle tappa bort 
sig  

 

Elev 1 Skriver stödord men berättar som hen kommer ihåg  

Elev 5 Skriver talkort med stödord STÖDORD 
Elev 2 Läser in flera gånger och tränar om det behövs   
Elev 7 Försöker läsa igenom talet dagen innan några ggr för att minnas det  LÄSER IN 
Elev 8 ”Jadu… Jag skriver ner det på ett papper och sen så läser jag av det sen kollar jag 

lite på bilder. Det är jag.” 
BARA KÖR 

   
Fråga 24 Hur gör du för att (hur vill du få hjälp med) framförandet (så det) 

upplevs det som lyckat? (TRÄNA PÅ FRAMFÖRANDET) 
 

Elev 1 Försöker kolla upp under framf. För att göra det bättre  

Elev 2 Vid anförandet tänker hen på att inte stamma, sträcka på sig osv.  
Elev 3 Tänker på att stå upp och sträcka på sig och använder mycket gester KOLLA UPP/ STRÄCKA PÅ 

SIG 
Elev 8 Läser av texten utan att tänka på framförandet, möjligen titta upp lite   

Elev 4 Övar in de sista orden mest!  ÖVAT IN SLUTET EXTRA 
MYCKET 

Elev 5 Är nöjd om hen kommer igenom talet utan att säga fel  
Vill bara att presentationen ska vara över 

 
INTE SÄGA FEL 

Elev 6 Försöker uppfylla det läraren förväntar sig, uppfylla kriterierna som finns UPPFYLLA KRITERIER 

Elev 7 Lättare att prata om intressant ämne, tror att det blir intressantare för publiken 
också då. Väljer mer ämne utifrån sig själv än utifrån de som ska lyssna  

VÄLJER INTRESSANT 
ÄMNE 

   
Fråga 25 Får du feedback av läraren/klasskompisarna efter en muntlig 

presentation? Hur är feedback/responsen formulerad av de båda? 
(FEEDBACK/RESPONS EFTER) 

 

Elev 3 Gillar att få en applåd – trevligt! 
Får feedback i ”V-klass”, inte så mycket direkt efter. Ev. någon fråga från 
klasskompis 

 

Elev 4 De får feedback efter pres. 3 som säger något bra och 3 som säger något att 
utveckla.  

 

Elev 6 Får feedback, både positivt och negativt  
Kamratrespons, t.ex. två negativa + två positiva 

JA 
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* = Frågan ställdes aldrig/inget relevant svar kom till tals. 

  

Elev 7 Får feedback av läraren efteråt + två elever som ger positiv + konstruktiv 
feedback  

 

Elev 8 ”Nej men hon säger såhär bra, sakerna som var bra sen säger hon sakerna som 
var mindre bra.” 

 

Elev 5 På förra skolan fick eleverna skriva en ”positiv lapp” att ge den som hållit i 
presentationen – det var bra. 

 

Elev 1 Efter framf. Får hen bara kamratrespons om hen misslyckas 
Dåligt (för lite) med feedback! 

 
FÖR LITE 

Elev 2 Får ev. lite vag ”bra” feedback efter   
   
Fråga 26 Om du fick välja mellan att få hjälp med ett av dessa områden, vilket 

skulle du välja då och varför? 
 

Elev 5 Tycker att feedback är viktigast men det får inte bli dömande kommentarer FEEDBACK/ RESPONS  

Elev 8 ”Feedback och responsen” EFTER 
Elev 1 Skulle vilja få hjälp med att träna inför fram. Eller få feedback efter.  

Elev 3 Feedback är det viktigaste  

Elev 2 Skulle helst vilja få hjälp med att formulera talet FORMULERA TALET 
Elev 7 Skulle helst vilja ha hjälp med att formulera talet. Vill att det ska flyta bra.  

Elev 4 Skulle vilja ha hjälp med att finna bra och tillförlitliga fakta FINNA FAKTA 
Elev 6 Vill helst ha hjälp med strukturen, har svårast med det STRUKTURERA 

   
Fråga 27 Hur tycker du läraren ska hjälpa dig på bästa sätt inför muntliga 

presentationer? 
 

Elev 1 ”[…]berätta vad uppgiften går ut på och visa den här vet heter det kraven som de 
bedömer i.” 

 

Elev 2 ”Säga sånt som… visa vad de kommer att bedöma och vad de kommer söka efter 
i arbetet eller i redovisningen.”  

TYDLIGA INSTRUKTIONER 
OCH BETYGSKRITERIER 

Elev 3 ”Tala om allting vad man ska göra, försöka ge en tips och vara tydlig så man inte 
missar någonting.” 

 

Elev 5 ”Vet inte… Tydliga instruktioner”  

Elev 6 Vill ha tydliga instruktioner!   
Elev 8 Vill ha tydliga kriterier, satsar på ett E och vill veta hur hen ska nå det!   

Elev 4 ”Då hade vi att man ska prata om sig själv och då fick klassen fråga så man fick 
stå där framme och känna hur det känns att stå inför en publik för det kanske 
inte alla har gjort. Man får ju ha tal i mindre grupper men det är ändå så att man 
får känna av hur det känns liksom och sen bygga upp det där mer och mer.” 

 
ÖVNING 

Elev 7 Brukar ha genomgångar men känner att hen inte riktigt lyssnar då. Skulle vilja 
ha mer individuell handledning  

INDIVIDUELL 
HANDLEDNING 

   
 Övrigt  

Elev 3 Tycker det är fel att inte få slippa om man har scenskräck!  
Elev 4 Skönare att ha pres. Som tilltalar eleven själv (ämnen man kan stå för)  

Elev 5 Om hen känner sig trygg i gruppen är det roligare med ett intressant ämne, 
annars vill hon bara bort och då spelar ämnet ingen roll 

 

Elev 6 Betygskrav är lite jobbiga men inget problem om man är väl förberedd!  
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Transkriptioner av intervjuer 

Intervju 1 
T: Hur ofta har ni muntliga presentationer i skolan? Muntlig redovisning…  
E: Jag tror inte vad har haft det. 
T: Inte alls? 
E: Nej, vi har nog inte haft det. 
T: Har ni haft det tidigare på högstadiet? 
E: Ja det hade vi det ganska ofta, kanske en gång i månaden. 
T: Okej, var det i svenska då eller? 
E: Både i svenska, SO, engelska… aa… 
T: Tycker du muntliga presentationer är en bra redovisningsform? 
E: Ja det tycker jag, jag tycker man lär sig bra då  
T: Lär sig bra…? 
E: Utantill, man.. ??? berättar liksom 
T: Mm 
T: Vilka faktorer tycker du avgör huruvida en muntliga framställning blir bra eller inte? 
E: Om man pratar från huvudet istället pappret, så man kollar upp så blir det bra när man kan det.  
T: Så när man kommer ihåg det? 
E: Mm 
T: Hur känner du dig inför såna här muntliga presentationer? 
E: Oftast är jag nervös, det är klart man är nervös, men annars tycker jag det är ganska roligt. 
T: Mm… Hur påverkar den här nervositeten ditt framträdande? 
E: Nej Inte så mycket. Vi brukar få ha stödord, då brukar det gå bra. 
E: Ja 
T: Hur förbereder du dig inför såna här muntliga presentationer? 
E: Först typ skriver jag ner allt jag ska säga och sen skriver jag stödord till det. 
T: Ehm… Den här nervositeten, är det någonting du försöker… tycker du det är bra att vara nervös eller försöker 
du få bort den nervositeten, jobba bort den på något sätt eller den som den är eller? 
E: Nej alltså… Jag försöker träna. Om jag kan det blir det mindre nervöst. 
T: Mm… Hur tycker du att man förbereder sig på bästa sätt inför muntliga presentationer? 
E: Läsa igenom det man ska säga och sen träna på det och gör det såna redovisningar man ska säga. Alltså 
likadant, exakt som man ska göra. 
T: Okej, mm… Minns du något lyckat muntligt framträdande under din skolgång? Nu har du inte haft något på 
gymnasiet sa du men under tidigare årskurs? Alltså har du haft någon gång som du känner att den här gången 
gjorde du det bra. 
E: Ja, det var ett arbete i NO om vindkraftverk och då gick bra. 
T: Okej, varför kändes… vad gjorde det så att det kändes bra där?  
E: Ja… Jag kunde det och det var ett roligt ämne och då blev det att man kunde det bättre och fick bra betyg. 
T: Mm 
E: Det var väl det. 
T: Minns du något mindre lyckat muntligt framträdande som du haft? 
E: Ja (skratt), det är när man inte har tränat. Då får man bara stå där framme och läsa innantill. 
T: Det har hänt flera gånger? 
E: Ja. (skratt) 
T: (skratt) ja men det känner vi alla igen, inget konstigt… 
T: Minns du någon annans muntliga framträdande som du tycker har varit bra? 
E: Bra? Ja det är typ…, jag minns inget speciellt. Men det är när de står och pratar som de verkligen kan det 
T: Okej 
E: Som läraren brukar göra till exempel. 
T: Mm Mm… Minns du någon annan som har haft ett muntliga framträdande som inte vart så bra? 
E: Ja det har jag, men ingen speciell då. Men det är när man står och läser bara på ett papper. 
T: Okej 
E: Det är inte så jättekul att lyssna 
T: Jag förstår… Föredrar du att hålla muntliga presentationer själv eller i grupp? 
E: Hellre i grupp för om någon annan gör fel blir man bättre själv 
T: Aa okej, mm… Hur upplever du stämningen i klassrummet när det hålls muntliga presentationer? 
E: De tycker nog det är ganska spännande om man ska göra bort sig eller inte.  
T: Det är det alla väntar på? 
E: Aa typ. Aa jag bryr mig inte om det. ??? 
T: Upplever du att den här stämningen påverkar eller kan påverka kvalitén på din presentation? 
E: Inte för mig men det är säkert så för andra.  
T: Hur… vad är den optimala stämningen, vad är förväntan hos klasskamrater, stämningen i klassrummet när 
bra… När… Hur ska stämningen och förväntan vara för att det ska bli bra kvalité på ditt arbete? 
E: Typ ehm… Jag anser att det måste vara ett bra ämne som folk vill lyssna på. Då blir det automatiskt att folk 
verkligen sitter och lyssnar. 
T: Vad under en sån här presentation får dig att känna att den här presentationen blev bra eller inte? 
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E: Jag vet inte, kanske om man tittar upp och ser att folk lyssnar och då känner man det medan och sen efteråt att 
läraren säger att man var jättebra och så. 
T: Klassen som du går i nu… har de, har läraren gått igenom hur man håller en muntliga presentation, alltså en 
genomgång. 
E: Nej det har aldrig hänt alltså inte på grundskolan heller. 
T: Okej, så de har bara skickat fram er? 
E: Ja. 
T: Upplever du att klassen får hjälp av läraren inför muntliga presentationer… på något annat vis? 
E: Nej… nej. Det enda man har hört är bara ”kolla upp” typ. ??? om man har frågat ??? 
T: Känner du att du vill ha hjälp med muntliga presentationer? 
E: Jag vet inte, kanske strategin hur man ska plugga och så men annars har jag inte så mycket problem det här att 
vara blyg och så. Det är inte så svårt. 
T: Yes… Hur gör du när du ska finna lämplig fakta eller information inför din presentation? Om du ska… Du 
berätta det här med vindkraftverken… vad... hur finns du lämplig fakta eller information till det? 
E: Det är internet 
T: Det är internet…?  
E: Ja typ… och såna källor som är bra enligt läraren.  
T: Så ni får… läraren delar ut eller säger vilka sidor ni ska besöka för att… 
E: Nej men de har sagt såhär Wikipedia är inte bra utan NE är bättre för oss. 
T: Hur gör du för att strukturera din muntliga presentation? 
E: Ja jag vet inte… Vi brukar ha såna här keynote eller powerpoint till och då lägger man bara sidor och jag tänker 
inte på något speciellt.  
T: Okej… Hur gör du när du formulerar din muntliga presentation… Vilka ord du ska använda eller… sådära… 
alltså… 
E: Aha nej…  Jag tänker inget speciellt på det. Jag skriver upp stödord och sen berättar jag de ord som kommer. 
T: Hur gör du för att komma ihåg… du berättade att när man kommer ihåg talet i huvudet och inte tittar ner i 
pappret… hur gör du då för att… hur tränar du för att komma ihåg ditt tal eller presentation?  
E: Jag vet inte, jag försöker bara komma ihåg. När man gör det hemma många gånger blir det att man kommer 
ihåg. 
T: Mm… Hur gör du för att framförandet ska upplevas som lyckat? 
E: Försöker att kolla upp, eller var det svaret på frågan? 
T: Mm… det… 
T: Efter en sån här muntliga presentation, får du feedback av läraren eller klasskompisarna efter du har stått 
framme och pratat? 
E: Kanske om man gjort bort sig så snackar man om det. 
T: Med klasskompisarna? 
E: Mm… Men annars av läraren får man veta liksom betyget men inte så mycket mer. 
T: Ni har inte fått… Läraren har inte gett någon annan sånhära: ”det här kan du tänka på till nästa gång?” 
E: Nej inte så mycket så, inte i andra ställen heller. Om vi lagar mat och gör fel säger de inte hur man ska göra 
nästa gång.  
T: Nej okej… 
E: De är dåliga på det. 
T: Om du fick välja ett av följande områden som jag ska ta upp snart, vilket skulle du då välja och varför? Vilket 
skulle du vilja få hjälp med? Att Finna fakta inför muntliga presentationen, att strukturera talet, att formulera 
talet, minnestekniker för att komma ihåg talet, träna på framförandet eller få feedback på presentationen?  
E: Jag tror den näst sista. 
T: På framförandet, den skulle du ha hjälp med? 
E: Aa, ja… eller den sista  
T: Feedbacken efter? 
E: Mm… den är viktig tycker jag. 
T: Hur tycker du läraren kan eller ska hjälpa dig på bästa sätt inför de här muntliga presentationerna? 
E: Det var svårt… kanske… vet inte, berätta vad uppgiften går ut på och visa den här vet heter det kraven som de 
bedömer i. 
T: Betygskriterierna? 
E: Ja precis. 
T: En tydlig presentation av uppgiften alltså? 
E: Mm. Berätta vad det bedömer i istället bara för att visa dem här för det kan vara svårt att läsa dem för de är 
krångliga. 
T: Mm… [tackar för medverkan] 

Intervju 2 
T: Hur ofta har ni muntliga presentationer i skolan? 
E: På just den här skolan inte sådär jätteofta. Men sen beror det på i vilket ämne också men inte så ofta. 
T: Okej. Från tidigare årskurser, har ni haft mer då eller? 
E: Ja. 
T: På högstadiet? 
E: Ja då var det oftare. 
T: Tycker du muntliga presentationer är en bra redovisningsform? 
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E: Ja, sen beror det på vilket ämne också, men det tycker jag. 
T: Varför… I svenska som vi har nu, varför är det en bra redovisningsform tycker du? Eller tycker du det är en 
dålig undervisningsform i svenska? 
E: Då beror det nog på vad för ämnes svenska det handlar om.  
T: Okej, i de redovisningar som ni haft, har de varit bra för muntliga presentationer? 
E: Ja 
T: Vilka faktorer tycker du avgör huruvida en muntlig framställning eller muntlig presenation blev lyckad eller 
inte? 
E: Hur menar du?  
T: Ifall... vad när du pratar när man har en muntlig presentation, vilka faktorer eller vad är det som avgör när du 
går därifrån att ”det här blev bra” 
E: Ja… Det jag vill få sagt fick jag sagt och jag bara känner mig nöjd över min insats. 
T: Okej mm. Hur känner du dig själv inför muntliga presentationer? 
E: Lite nervös, 
T: Nervös… Det är den enda känslan du har? Du känner inte att det ska bli jättekul eller… 
E: Oftast inte. 
T: Den här nervositeten, påverkar den ditt framförande någonting? 
E: Ja det kan hända.  
T: På vilket sätt påverkar den då? 
E: Det kan bli svårare att få det man vill få sagt att få det sagt och det kanske blir att man glömmer säga någonting 
som kan vara viktigt. 
T: Okej mm… Hur förbereder du dig inför muntliga presentationer?  
E: Anteckningar och tränar in det. 
T: Så du lär dig talet utantill eller? 
E: Ja, i alla fall det viktigaste. 
T: Yes… Hur tycker du att man förbereder sig på bästa sätt inför muntliga presentationer? 
E: Skriva upp viktiga ord och skriva ned det på papper, förkorta det så man har stödord så när man läser orden så 
vet man vad man ska säga. 
T: Minns du någon lyckad muntliga presentation som du haft under din skolgång? 
E: Ja. 
T: Varför upplevde du den som lyckad? 
E: Ja, jag hade förberett mig väl, allt jag ville säga och det jag tyckte var viktigt att få sagt fick jag sagt och det var 
väl det. 
T: Minns du något framträdande som du kände efteråt att ”det här kunde jag gjort bättre, det här var mindre 
lyckat” 
E: Ja. 
T: Varför kändes det… 
E: Ja, det var ett ämne där jag inte hade förberett mig vid och ett ämne jag inte tyckte om och där blev jag nervös 
och glömde bort det jag ville säga.  
T: Okej mm. Föredrar du att hålla muntliga presentationer själv eller i grupp? 
E: Både och.  
T: Du föredrar… båda är lika bra? 
E: Ja. 
T: Hur tycker du stämningen i klassrummet är när det hålls muntliga presentationer? 
E: Ganska bra.  
T: Är alla ganska lugna och sitter och lyssnar eller? 
E: Det kan hända att någon eller några sitter och viskar och kan vara lite störande men det är inget som brukar 
störa mig. 
T: Okej mm. Har klassen gått genom hur man håller en muntliga presentation?  
E: Jag tror det, jag minns inte. 
T: På gymnasiet eller på högstadiet någon gång eller? 
E: På högstadiet har vi det i alla fall.  
T: På högstadiet har ni gått genom? 
E: Här minns jag inte. 
T: Upplever du att ni får hjälp av läraren innan såna här muntliga presentationer? Går igenom hur ni ska göra för 
att hålla en sån bra. 
E: Ja det tycker jag. 
T: Hur håller… Hur visar den hjälpen sig? Hur utformar den sig? 
E: Hon går genom, visar och säger vad som… 
T: Vad man ska tänka på? 
E: Ja, vad som kan vara bra att nämna. 
T: Känner du att du vill ha hjälp med muntliga presentationer? 
E: Ibland. 
T: Ibland… 
T: Vad är det du känner att du ha hjälp med då eller…? 
E: Det beror på vad för ämne också och om jag är väl förberedd eller inte. 
T: Okej… 
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M: Du sa att fick hjälp med viktiga ord och sådär, får du någon hjälp med själva utförandet hur man ska hålla 
presentationen… 
E: Ja 
M: eller är det bara hjälp vad du ska säga? 
E: Nej det kan vara... Jag fick för några veckor sen: Sträck på ryggen och visa dig självsäker. 
M: Mm 
T: Mm 
T: Hur gör du för att finna lämplig fakta och information inför en sån här presentation, om du ska hålla en 
redovisning inom ett ämne, hur hittar du fakta inom det ämnet? 
E: Googlar, läser böcker och jämför olika källor 
T: Hur gör du för att strukturera din presentation när du ska bestämma vilken ordning du ska… 
E: Försöker hålla den röda tråden så gott det går. Se till så jag inte hoppar mellan olika… Det som jag vill få sagt 
försöker hålla det på en linje. 
T: Hur gör du för att formulera din muntliga presentation, när du nu ska välja vilka ord du ska använda i… när du 
presenterar den hära… 
E: Oftast tänker jag inte på det sådär jättemycket men jag försöker se till att använda mig utav bra ord. 
T: Hur gör du för att försöka komma ihåg eller om det är någonting du strävar efter liksom.. minnestekniker för 
att du ska komma ihåg talet… Hur gör du för att kunna det utantill? 
E: Läser in det flera gånger och tränar om det behövs. 
T: Hur gör du för att framförandet ska upplevas… Alltså själva framförandet när du står och pratar. Hur gör du för 
att den delen ska kännas att… som lyckad? 
E: Ja, jag försöker att inte stamma som kan hända om man är nervös. Försöker bara prata och se självsäker ut så 
känns det bra. 
T: Får du feedback av läraren eller klasskompisarna efter en muntliga presentation? 
E: Ja det har jag fått. 
T: Och vad… hur… Vad säger klasskompisarna och lärarna? Vad kan de säga? 
E: Ja det beror ju på. Gick det bra så brukar de säga: Amen det var bra, jag tror du kommer gå bra. 
T: Om du fick välja med att få på ett av de här områdena jag kommer säga här. Vilket skulle du välja och varför 
skulle du välja just det området att få hjälp med? Finna fakta till din presentation, strukturera din presentation 
eller formulera presentationen, hjälp med minnestekniker för att komma ihåg talet, framförandet eller 
feedback/responsen efter? 
E: Formulera 
T: Att formulera…? 
E: Japp 
T: Och hur tycker du läraren på bästa sätt kan hjälpa dig inför muntliga presentationer? 
E: Säga sånt som… visa vad de kommer att bedöma och vad de kommer söka efter i arbetet eller i redovisningen 
T: Betygskriterier då eller? 
E: Ja, sånt också.  
M: Är det bara vid muntliga presentationer eller är det vid skrivuppgifter? 
E: För mig är det för alla uppgifter. 
M: Det är samma till alla? 
M & T: [Tackar för medverkan] 

Intervju 3 

T: Och min första fråga är… hur ofta har ni muntliga presentationer i skolan? 
E: Inte så ofta, jag tror faktiskt det här… eller gäller det ämnet svenska eller? 
T: Alla ämnen… 
E: Det här är andra gången vi har en muntliga presentationer som vi jobbar med nu. Medeltiden och antiken. 
T: Har ni haft mycket från tidigare årskurser när du gick högstadiet och så? Hade ni någonting då? 
E: Ja det hände väl då och då. 
T: Tycker du det är en bra redovisningsform när man står framför klassen och pratar? 
E: Det beror på hur man är som person. Om man själv tycker det är obekvämt att stå framför klassen är det väl 
inte så bra. Men om man inte har några problem att stå framför klassen och ha en muntlig presentation så är det 
väl rätt bra. 
T: Vad tycker du då? 
E: Ja för mig är det inga problem alls. Jag är inte blyg på något sätt när det gäller att prata framför klassen. 
T: Nej… så du tycker det är en bra redovisningsform? 
E: Ja. 
T: Vilka faktorer tycker du avgör huruvida en muntlig presentation blev lyckad eller inte? När du står framme och 
pratar, vad är det som avgör när du har pratar färdigt att du känner ”det här blev bra” eller vad är det som… som 
avgör att det blev bra helt enkelt, att det blev lyckat. 
E: Ja för det första måste jag vara nöjd själv över vad jag sagt. 
T: Ja… 
E: Tycker jag det är bra eller inte. Tycker inte jag att det är bra så känns det inte bra heller. 
T: Vad är det här du tycker är ”bra”? Är det att du har lärt dig det du ska säga utantill eller har du klasskompisar 
som lyssnar på dig eller… Vad är det som är ”bra”? 
E: Alltså… en bra presentation det är att du… kanske inte när du lärt dig allt du ska säga utantill för det kan vara 
ganska mycket att säga beroende på vad du skriver om och när du själv får dig att känna dig bra och själv får det 
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att låta intressant är när klasskompisarna sitter och lyssnar och inte stör. Då kan man känna själv att de är 
uttråkade, det är inte bra det jag skrivit. Jag tycker man ska börja en presentation bra, ha klassens öron, få dem att 
lyssna och avsluta på ett bra sätt så tror jag man känner man själv att man lyckats bra med sin presentation. 
T: Hur känner du dig inombords inför såna här muntliga presentationer?  
E: Det är lite nervöst i början. Har man tagit fram fel information och någon annan vet vad som är rätt egentligen 
kanske de inte håller det tillbaka och rättar dig. Man är rädd att man ska tappa tråden ibland. Det räcker med att 
en sån där (puttar på en stol som låter) för att du kanske ska tappa tråden och då känns det inte bra och det blir 
lite pinsamt. Du har ingenting att säga, kollar igenom dina papper och det tar typ 30sekunder innan man kan 
börja igen. Ja… Annars är det inga problem. Annars har man ju självförtroendet. 
T: Den här Känslan som du beskrev inför, påverkar den ditt framförande någonting? Du sa att du kände dig lite 
smånervös… 
E: Jo… Det gör det nog eftersom ju mer nervös du är desto lättare blir det att komma bort sig tappa bort sig och 
tappa tråden. Det innebär att din presentation inte når upp till de förväntningar du hoppades och kanske till och 
med sänker ditt betyg på grund av att du inte genomfört din presentation bra.  
T: Hur förbereder du dig inför muntliga presentationer? 
E: Jag pluggar in det jag ska säga. Jag är inte en person som pluggar så jättemycket men jag kommer ihåg saker 
ganska lätt så jag skriver det jag ska skriva, ta fram den information jag behöver sen så lär mig det jag ska säga, 
skriver ned några stödord och sen är det bara köra. 
T: Mm… Du beskrev precis hur du förbereder dig för sån här muntlig presentation. Hur tycker du att man, överlag 
på bästa sätt förbereder sig på en muntlig presentation? 
E: Det är lite svårt att svara på eftersom det kan vara olika för olika personer. För att… om en person lär sig att 
genomföra en bra presentation genom att plugga mycket, läsa genom det flera gånger och lyckas bra betyder inte 
det att en annan person gör samma sak och lyckas lika bra. Det kan vara så att en person behöver läsa genom det 
två gånger och sen sitter det och då går det bra. En annan kan plugga mycket kan inte göra samma sak.  
M: Du sa att du känner dig lite nervös inför betyg och sådär. Lättare att tappa tråden när man är nervös. Är 
känslan… kravet på att få ett bra betyg gör det att man blir mer nervös inför presentationen? 
E: Man vill inte att det ska gå dåligt. 
M: Nä. 
E: Anledningen till att man gör presentationen i skolan är för att antingen stärka sitt betyg men kan också sänka 
ditt betyg  
M: Aa. 
E: Så det gör en mer nervös tycker jag i alla fall. För att går det skit så går det skit… 
T: Minns du något lyckat muntligt framträdande under din skolgång? 
E: Jo, det var när jag skulle skriva om fotbollslaget New York Redbulls på engelskalektionen. Jag lärde mig allting 
utantill, behövde inte några stödord alls. Jag pratade flytande helt och hållet, ingen avbröt mig, de lyssnade och 
när jag fick tillbaka resultatet fick jag högsta betyg på det.  
T: Mm… Minns du något tillfälle där du gjort ett mindre lyckat muntligt framträdande?  
E: Jo… 
T: Vad berodde det på? 
E: Det var när jag gick i sjuan och skulle skriva om ännu ett fotbollslag, men det var innan jag skrev den lyckade 
presentationen. Jag hade inte övat in mina grejer så mycket. Jag visste inte vad jag skulle skriva. Jag var rätt 
nervös på grund av att de i min klass inte var så schyssta 
T: Okej… 
E: Så de avbröt mig hela tiden, kände hur nervositeten steg och blev darrande i rösten och då blev jag ledsen och 
arg på mina klasskamrater. 
T: Minns du eller tänker du på någon annans muntliga presentation som ”den där personen gjorde det väldigt 
bra?” Något speciellt framträdande du kommer ihåg så? Och vad utmärkte den här personens som gjorde det så 
bra…? 
E: Det var en tjej faktiskt som skrev om någonting jag inte kommer ihåg vad det var. Men hon… Det var också på 
en engelskalektion. Hon skrev om en artist, men jag vet inte vem det var jag kommer inte ihåg. Men hon kunde 
allting utantill och stod typ i tjugo minuter och prata. Hon pratade felfri engelska och alla satt och lyssnade och 
det tyckte jag var ganska coolt.  
T: Hon hade svenska som modersmål, hon var inte amerikan eller engelsk? 
E: Nej nej 
T: Tvärtom då, minns du någons presentation som du upplever som mindre lyckad? 
E: Jo det var en kille jag faktiskt tyckte lite synd om. Han var jättenervös och gick upp fast han egentligen inte ville 
det. Han hade frågat läraren om han fick vara ensam i rum med honom och det gick inte. Så han gick upp och 
startade inte, börja inte prata på fem minuter, han stod där och var så nervös. När han väl började prata så 
darrade han på rösten så mycket att man inte förstod vad han sa och jag såg att ”de mindre snälla killarna” satt 
och fnittrade och det var respektlöst. Så den presentationen vill han säkert glömma. 
M: Tycker du det är rätt av läraren att tvinga han som inte vill att göra presentationen framför klassen? 
E: Nej jag tycker det är fel. En person som absolut inte kan… och har en sådan scenskräck så han nästan börjar 
gråta när han står där uppe, det ska man visa hänsyn till. Det är till exempel ”hej jag är laktosintolerant jag kan 
inte dricka mjölk men det är det enda vi har så du får dricka det där”. Det är som att säga så. 
M: Du tror inte det finns möjligheten att fler och fler säger ”jag kan inte heller, jag kan inte heller, jag kan inte 
heller”? 
E: Nej jag visste vad det var för sorts person. Han mådde verkligen dåligt. 
M: Han mådde verkligen dåligt över det. 
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E: Mm. 
T: De här muntliga presentationerna… föredrar du stå själv eller i grupp? 
E: Jag tror att majoriteten vill vara i grupp men vissa vill vara själva. 
T: Och du föredrar…? 
E: För mig beror det på vad jag ska skriva om. Till exempel nu skriver vi om medeltiden och då föredrar jag grupp 
men när det gäller sport och saker som jag gillar då föredrar jag att vara själv eftersom jag tycker det är intressant. 
M: När det är mer personligt ämne då är det bättre att vara själv? 
E: Ja 
T: Hur upplever du stämningen i klassrummet när det hålls muntliga presentationer? 
E: Just nu så är alla så pass mogna att de visar respekt, de håller tyst och låter en prata till punkt. Frågorna 
kommer senare om de har några. Det är ganska bra. 
T: Det spelar ingen roll hur stor eller liten klassen är? Alla… Det blir…. Det blir samma sak oavsett om det är en 
liten klass eller stor klass? 
E: Desto större klassen är, desto större risk är det att någon kommer avbryta. 
T: Har ni i klassen gått genom hur man håller en muntliga presentation? 
E: Inte här men i grundskolan. 
M: En fråga bara… Du sa att när det var mer personligen så föredrar du att vara själv, annars i grupp. Tycker du 
att ämnet är viktigt? Att det är framför dem? Är det viktigt att ämnet är intressant eller spelar det ingen roll? 
E: Jo, för att om det inte intressant är du inte lika engagerad i det.  
M: Nej… 
E: Så det är viktigt att det är intressant både för dig och de som lyssnar. 
M: Mm 
T: Upplever du att klassen får hjälp inför de muntliga presentationer som ni har haft nu på gymnasiet? Har ni fått 
hjälp av läraren på något sätt? 
E: Ja… 
T: Hur då? 
E: Just nu så har vi inte jobbat med det så mycket för vi har precis börjat så hon har inte haft tid riktigt att hjälpa 
alla. Vi har inte bett om hjälp än för vi vet vad vi ska göra men kanske i ett senare moment kanske vi inte vet hur vi 
ska genomföra det vad vi ska berätta först och berätta sist. Vart vi ska börja och vart vi ska sluta.   
T: Vill du ha hjälp med muntliga presentationer?  
E: Om jag behöver det. 
T: När känner du att du behöver det? 
E: När jag sitter fast och absolut inte vet vad jag ska göra. 
T: Och det här ”sitta fast” är det när du känner att du letar fakta till din presentation eller när du sitter fast med 
hur du ska disponera eller strukturera din presentation eller? 
E: lämplui 
T: Då använder du internet? 
E: Ja, internet och böcker. När man väl har läst genom det och vet vad man ska prata om vill jag veta HUR jag ska 
prata om det. Hur ska jag… till exempel ska jag ha det i en powerpoint eller skriva ner det i word eller..? 
T: När du har den här muntliga presentationen… Hur gör du då för att strukturera din presentation med 
strukturen, hur du delar upp den? 
E:… 
T: Hur… hjälp mig Mimmi… 
M: Tänk dig när du har din fakta och vet att du ska prata inför klassen, vad gör du med den? Delar du in den i 
olika delar…? 
E: Ja nej.. jag kör bara. Jag skriver upp allting jag behöver och sen så improviserar jag bara. 
T: Mm okej. När du formulerar din muntliga presentation, hur gör du då? Alltså… När du väljer vilka ord du ska 
använda och så. Anpassar du dig efter publiken eller… det finns ju olika sätt man kan skriva sin presentation på. 
Man kan använda olika ord beroende på vad publiken kan om området du pratar om och sådär… Hur gör du för 
att formulera din muntliga presentation…? 
M: Tänker du på vilket språk du använder när du pratar i skolan? Väljer du några speciella ord eller? 
E: Jaha… 
M: Tänker du efter så att alla kommer förstå det här? 
E: Jaha… 
M: Försöker du imponera på läraren eller? Hur tänker du när du formulerar dig? 
E: Om man ska göra så, så försöker jag blanda det. Man måste göra det intressant för både lärare och elever. För 
att om bara en av dem tycker det är intressant så kommer bara en av dem tycka att det inte är det. 
T: När det kommer till att komma ihåg talet… är det något du strävar efter? Att slippa använda och läsa direkt från 
pappret… hur försöker du… hur gör du för att komma ihåg ditt tal/presentation så att du inte behöver… 
E: Jag pluggar in vad jag ska säga. 
T: Du läser det som du skrivit och sen försöker du komma ihåg det? 
M: Använder du stödord? 
E: Ja 
T: Hur gör du för att framförandet ska upplevas som att det blev lyckat. Alltså själv framförandet framför klassen. 
Hur gör du för att du ska gå där ifrån och känna ”det här blev bra” 
E: Jag vet inte… en applåd skulle inte skada.  
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M: Tänker du någonting själv när du står där och klassen framför dig… tänker du att du ska agera på något 
speciellt sätt själv. Sitter ner, står upp, sträcker på dig, går du omkring eller står du still eller tänker du på hur du 
agerar? 
E: Ja, jag brukar stå upp. Rak i ryggen, massa handrörelser 
M: Mm.. 
T: Mm… Får du någon feedback av läraren eller klasskompisarna efter en muntlig presentation? 
E: Av läraren får jag feedback genom internet alltså V-klass. Där vi får vår feedback. När vi skickar in uppgifter 
eller gör något sånt där.  
T: Vad står i den feedbacken? Står det att du gjorde bra eller dåligt eller vad du gjorde bra eller vad du kan göra 
bättre? 
E: Det står väl vad jag gjorde bra och vad jag bör tänka på. 
T: Ja, mm… brukar klasskompisarna säga någonting efter eller? 
E: Nej de lägger väl någon fråga sen eller några frågor kommer väl, sen så går man över till nästa person. 
T: Om du fick välja mellan att få hjälp med ett av följande områden som jag nämner här, vilket skulle du välja och 
varför? Skulle du få hjälp med att finna fakta inför presentationen? Strukturera den? Att formulera det? Att 
komma ihåg talet? Att träna på framförandet eller skulle du vilja få feedback/respons efter? Om du fick välja 
mellan ett av områdena…  
E: … 
T: Finna fakta, strukturera, formulera, komma ihåg talet, framförandet eller feedback/responsen? 
E: Finna fakta är ganska lätt för mig. Formulera… hmm.. 
M: Strukturera är lite sån här inledning och avslutning och vad som du ska ha var och formulera är lite vilka ord 
du ska använda som är bra  
E: Jaha hmm… men då skulle jag nog strukturera... det… 
M: Du känner inte något av de här andra... vilka hade vi mot slutet? Minnas… 
T: Framförandet, minnesteknik… 
M: Feedback… Det är själva skapandet du känner… du känner att du skulle vilja ha hjälp med? 
E: Minnet har jag inga problem med. Feedback kommer jag få i alla fall.  
M: Okej… du tycker feedback är viktigt 
E: Ja, annars är det ju meningslöst. 
T: Yes… Hur tycker du att läraren ska hjälpa dig på bästa sätt inför muntliga presentationer? 
E: Tala om allting vad man ska göra, försöka ge en tips och vara tydlig så man inte missar någonting. 
T: Tydliga instruktioner? 
E: Mm. 
M & T: [tackar för deltagandet] 

Intervju 4 
T: Hur ofta har ni muntliga presentationer i skolan? 
E: Ja… en gång i månaden kanske 
T: En gång i månaden… är det i svenskan då eller är det i flera? 
E: Det är mest i svenska tror jag, engelska ibland. 
T: Har ni någonting från tidigare årskurser? Du går i ettan? 
E: Ja jag går i ettan. 
T: Hade ni någonting i högstadiet, hade ni mycket då? 
E: Ja då hade vi mera, då var det kanske en gång varannan vecka. 
T: Okej, var det också mest i svenska och engelska eller? 
E: Ja, jo det var det. 
T: Okej. Tycker du muntliga presentationer är en bra redovisningsform? 
E: Ja det tycker jag för då får man liksom… eller det beror väl på vad är för någonting man får liksom vara sig 
själv, det är mycket egna åsikter och sådär.  
T: Mm... Vilka faktorer tycker du avgör huruvida en muntliga framställning blir lyckad eller inte? Alltså, vad är 
det… när du håller en muntlig presentation, vad är det som avgör ifall du känner att den här blev bra eller inte? 
E: Mhm… Ja… egna ord.  
T: Egna ord… 
E: Egna ord och liksom, att man pratar och att man inte läser innantill. 
M & T: Mm 
E: Att man berättar någonting så… 
T: Hur känner du dig inför såna här muntliga presentationer? 
E: Jag känner mig lugn. Det har ändrats väldigt mycket från grundskolan för då var jag väldigt nervös och hade 
mycket prestationsångest men nu på gymnasiet känns det helt naturligt när man pratar.  
T: Okej… vad tror du den här förändringen grundar sig i? Hur kommer det sig att det är en sådan stor skillnad 
mellan högstadiet och gymnasiet? 
E: Jag vet inte riktigt… Jag tror det kan ha med att göra… Jag går ju musik och då har jag ??? instrument och 
sjungit väldigt mycket och uppträtt inför folk och det kan ha… 
T: Kan ha hjälpt? 
E: Att jag vågar mycket mer. 
T: Mm. Den här känslan som du har när du ska gå upp och göra en sån här presentation. Hur påverkar det ditt 
framträdande… När du ska hålla… 
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E: Är man oförberedd eller nervös kommer det inte gå så bra. Då kan man bli väldigt darrig och väldigt stel 
liksom.  
T: Mm 
E: Men är man väl förberedd och känner att ”det här kommer att gå bra” så blir det ju ett bra resultat. 
T: Om man känner att det är lite såhär… att man är oförberedd. Vad kan man göra åt saken då tror du, tycker du? 
E: ??? 
T: Alltså när man… om man förbereder sig. Man känner att man förbereder sig dåligt. 
E: Alltså när man sitter precis innan man ska upp eller? 
T: Ja precis… Är det något man kan göra åt saken? 
M: Eller är det liksom försent? 
E: Inte… eller alltså. Man kan ju ändra… man kan ju lyssna på de andra som är före liksom och tänk att det där 
kan jag skita i om man något ??? 
M: Men du tycker att det är viktigt att man förberett sig väl för att det ska bli bra, det blir jobbigt annars? 
E: Ja det tycker jag. 
T: Hur förbereder du dig inför muntliga presentationer? 
E: Jag läser på väldigt mycket om det jag ska redovisa om. 
T: Mm. 
E: Och sen öva. Det kan man göra, man behöver inte stå i vardagsrummet, man kan liksom ligga i sängen när man 
ska sova och tänka genom. Öva. 
M: Jaa… 
T: Hur tycker du att man på bästa sätt förbereder sig inför muntliga presentationer? Frågan innan var hur du 
förbereder dig och hur tycker du man förbereder sig på bästa sätt? 
E: Det är väl nästan samma sak tror jag. Det väl att man läser på och läser genom så att man känner sig säker. 
T: Mm, yes. Minns du någon lyckad muntlig presenation som du har gjort under din skolgång och ja… 
E: Det är väl ingen som sticker ut riktigt.. 
T: Nej… 
E: Som jag känner att ”det där var bra” 
T: Nej… 
E: Men… jag är nöjd över de flesta. 
M & T: Mm 
T: Minns du någon annans framträdande som du känt eller tyckt att ”den här killen eller tjejen gjorde det väldigt 
bra”. 
E: Ja, det var för några veckor som vi hade debatt, vi hade skrivit en debattartikel som vi sen skulle hålla ett tal om 
det och då var det en tjej som pratade om veganism. Hon fick mig nästan att bli övertalad. 
T: Okej, att bli vegan? 
E: Haha mm. Det var riktigt bra. Väldigt påläst.  
T: Varför upplevde du hennes presentation som… varför tror du den blev väldigt lyckad?  
E: för att hon var väldigt väldigt påläst, alltså verkligen. 
T: Mm. 
E: Hon pratade till oss, det var inte så att hon pratade från en lapp att alla fakta om veganism och sådär… heter 
det veganism? 
 
M: Ja, det gör det nog. 
T: Ja. 
E: Att hon liksom berättade att äter man kött kommer de här konsekvenserna att… sådär... väldigt avslappnad. 
T: Minns du… om vi tar tvärtom. Minns du något muntligt framträdande att ”det här var mindre lyckat av mig, det 
här skulle jag kunna göra bättre”.  
E: Ja det var en i åttan kanske... för tre år sen. Jag hade skrivit en bra text men jag hade inte läst genom den. Sen 
skulle man ha en powerpoint till och sen ska man klicka rätt och... det var så pinsamt och jag blev alldeles röd i 
ansiktet och skadade och… 
T: Det var för att du inte läst genom det tillräckligt noga eller? 
E: Nej precis. Jag var inte alls förberedd. Det var egentligen en partneruppgift och min partner var sjuk så… 
T: Du fick göra allt själv? 
E: Ja. 
T: Jag förstår… 
E: Minns du någon annans muntligt framträdande som var mindre lyckat? 
E: Ja… det gör jag ju. 
T: Vad berodde det på att det inte var så lyckat? 
E: Alltså en del lägger inte alls ner tid på det och då blir det väldigt korta vad heter det såhär… ”jag tycker vi ska ha 
längre sommarlov för att… man behöver sova” alltså bokstavligen, sen är det slut liksom. 
T: Okej.  
E: Sen är det en del som har väldigt mycket innehåll men som är väldigt osäker och man ser ju om de här 
personerna är osäker… ja… 
M: Du känner att du själv slutar lyssna lite om man är väldigt osäker, även om innehållet är bra så går det inte 
riktigt bra. 
E: Ja och ibland sitter man och skäms själv och tänker ”tänk om det där var jag” man ser hur den här personen 
mer och mer… 
T: Mm… Föredrar du att hålla såna här presentationer själv eller i grupp? 
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E: Själv. 
T: Varför? 
E: Man känner sig bättre. Det känns som om man tagit tag i en större uppgift själv mer ambitiöst än i 
grupparbeten, det har väl de flesta varit med om att man får göra allting själv, att det är någon som inte gör 
någonting och sen så på grund av en person kan ju hela gruppen tryckas ner men om man är själv så har man sig 
själv att skylla på om det gick dåligt eller… 
T: Hylla om det gick bra 
E: Hylla om det gick bra 
T: Japp. Hur upplever du klassrumsmiljön när det hålls muntliga presentationer? 
E: Ja... 
T: Sitter alla fint, lugnt, tyst och stilla och lyssnar eller…? 
E: Jo men så är det… Jag har inte varit med om att det har varit stökigt när jag har hållit i presentationer eller folk 
som har ifrågasatt eller sådär 
T: Nej 
E: Det har varit väldigt skönt. 
T: Ja 
E: Men sen så kan det ha varit tyst och sen kan det ha varit folk som lyssnar. Antingen är de tysta och sitter de 
med mobilerna eller med datorerna och sådär men så ser man folk som verkligen lyssnar… 
T: Hur tror du det påverkar när folk sitter med telefonerna och pillar. Kanske blir det mer avslappnande för den 
personen som står där framme för att det är ändå ingen som lyssnar eller…? 
E: Nej alltså… Ser jag att det är folk som inte lyssnar så kan jag säga vad som helst. Jag kan börja prata om en 
blomväxt eller alltså… utan att folk märker. Men jag försöker ändå att, på något sätt få deras uppmärksamhet  
T & M: Mm. 
E: Jag vet inte, prata högre eller gå runt i rummet och liksom sådär. Men ibland kan det vara ganska svårt. 
M: Men det känns bättre tycker du om du får bekräftelse från publiken? 
E: Ja, ja, betraktad eller vad jag ska säga. 
M: mm 
T: Då kommer vi in på nästa fråga som var: Vilka faktorer under presentationer uppfattar du som avgörande om 
presentationen blev lyckad eller inte. Då kan ju en faktor vara att man känner att man har publikens 
uppmärksamhet. 
E: Mm 
T: Är det någonting annat? Under när presentationen pågår. 
E: Ja men det är väl det här om man säger någonting om den här saken… vet inte hur jag ska säga… men att folk 
håller med att man ser att de nickar och de liksom mm. Och sen så… på gymnasiet när vi haft svenska så har det 
varit diskussion efteråt och ”har ni några frågor?” och frågar de frågor som man inte har tagit upp då märker man 
ju att de har lyssnat och de vill veta mer då är de intresserade då av ämnet. 
T: Mm 
M: Men tycker du det är bra med frågor efter eller kan det vara stressande att tänka att man kanske blir mer 
nervös om vet att man kommer få frågor efteråt som man inte vet om man kommer kunna besvara eller är det 
roligt att få frågor? 
E: Jag tycker det är roligt att få frågor.  
M & T: Ja 
E: Om jag kan svara på dem. Är det ett ämne, nu tar jag veganism som exempel då har jag läst på väldigt mycket 
och jag kan ju inte ha med allting i talet kanske och när jag vet att jag har läst på väldigt väldigt mycket då vet jag 
att de här frågorna kanske de kommer fråga. Det är väl också det här med hur väl förberedd man är. Om man bara 
har läst sitt tal 3-4 rader så kan det vara väldigt läskigt att få frågor. Men är man förberedd så löser det sig. 
M: Japp 
T: Har ni gått genom hur man håller en muntlig presentation? 
E: Ja, det har hon. Egentligen så har väl de flesta med sig det från grundskolan eller så 
T: Okej. 
E: Men [namn] vår svensklärare är väldigt såhär… hon håller ett tal först och sen säger hon: ”amen tänkte ni på 
här att jag gick fram och pratade med den personen då liksom” 
T: Ja, okej 
E: Det är ändå väldigt, gå igenom så satt 
T: Ja… 
E: Man får se 
T: Men det är inte så mycket… ni har inte gått genom så mycket… eller [namn] var det från gymnasiet… här? 
E: Mm 
T: Ja okej. Upplever du att ni får hjälp inför muntliga presentationer av läraren då och hur utformar sig den 
hjälpen? Det gick du ju in på nu att hon höll tal själv först och sen förklarade hon. 
E: Mm, ja. 
T: Det är ingenting… någonting utöver det eller det är det hon har gått genom på det sättet? 
E: Nej men det är väl det och sen så har man ju fått säga själv om hon säger liksom ”vad ska man tänka på” sen 
skriver hon upp på tavlan om man räcker upp handen och säger: ögonkontakt eller kroppsspråk och… 
M: Mm 
T: Vill du ha hjälp med muntliga presentationer? 
E: Ja, det brukar kännas bäst så att man är säker på att man gör rätt eller vad man ska säga. Även om jag vet hur 
man ska hålla ett tal är det ändå skönt att veta hur läraren tänker.  
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T: Hur gör du för att finna lämplig fakta och information inför din presentation. Som du ska hålla i ett ämne och 
sen ska du hitta information till det.  
E: Det tycker jag är ganska svårt faktiskt. Men som jag, jag höll ett tal för några veckor sen om sopor och 
soptunnor och sådär. 
T: Japp. 
E: Så då googlade jag runt om hur mycket skräp det slängs per år och hur mycket skräp det finns på gatorna och 
sådär. Då hittar man väldigt många statistiker och sådär och då brukar jag kolla på många olika så jag inte bara 
kollar på en och utgå från den för fakta kan ju vara fel men om det är flera olika fakta... källor så om de 
överensstämmer så är det säkrare liksom.  
T & M: Mm, japp 
T: Hur gör du för att, när du strukturerar din presentation. 
E: Mm. 
T: När du bestämmer liksom vad du ska ha som inledning och mitten, argument och avslutning och sådära.  
M: Tänker du på något speciellt sätt eller kör du bara ur minnet eller har du en struktur innan eller liksom? 
E: Jag brukar skriva en text som en uppsats liksom hur den ska vara uppdelad det är inledning och avslutningen 
är nästan likadan. Man avslutar med rubriken liksom och sen så är det själva brödtexten liksom. Jag brukar tänka 
att början och avslutet är det folk tänker på liksom och kommer ihåg. 
M: Och det är något som du fått från din lärare, om det är så? 
E: Mm, jo det är det. 
T: Hur gör du för att… När du formulerar ditt framförande… man kan använda olika ordval beroende på publik 
och sådär. Är det någonting du tänker på vad du använder för språk när du pratar, om du anpassar det efter 
publiken? 
E: Ja… jo det gör jag. Jag har varit konferenciär på årskurs nio-dagar i höstas och då var det liksom massa årskurs 
nio från hela Eskilstunas grundskolor och då tänker man ju inte på att vara för ”slangig” eller prata så då när det 
är en sån situation att det är väldigt… då var vi i aulan i skolans aula liksom, stort. Då tänker man ju på att vara 
väldigt formell så att men är man i klassen så för att få uppmärksamheten kan man prata väldigt vardagligt. Det 
kan ju anses väldigt tråkigt annars liksom. 
M: Men då är det en baktanke att det inte ska vara för formellt. Du tänker på det liksom 
E: Ja precis 
T: Hur gör du för att du ska komma ihåg ditt tal? Om det är någonting du strävar efter när du håller muntliga 
presentationer, så du inte läser från en lapp. 
E: Då tänker jag på ämnet, alltså det jag ska prata om. För då brukar man vara oftast… även om jag stannar mitt i 
en mening och bara ”vad var det jag pratade om nu?” så kan jag tänka men jag pratade om konsekvenserna om 
den här saken och då kanske jag kommer in på en ny grej men att jag fortfarande tänker på vad är det jag ska hålla 
ett framförande om. 
T: Mm 
M: Jobbar du med stödord? 
E: Mm, jo det gör jag. 
M: Du kan ha med dig en lapp om det verkligen skulle gå åt skogen. Och sen har du redan sagt att du förbereder 
dig och läser in dig innan för att komma ihåg det. 
E: Mm jo. 
T: Yes! Hur gör du för att själva framförandet ska upplevas som lyckat? Är det någonting speciellt du tränar på då? 
E: För att det ska bli lyckat? 
T: Ja för att du ska känna att det blev lyckat när du går därifrån. 
E: Jag brukar ??? slutet. De sista orden väldigt… alltså möta dem för att är det till exempel om en debattartikel att 
det är något ämne som man vill ta upp om någonting man kanske vill förändra i samhället så är det ändå sluta 
med att sätta upp flera soptunnor i stan eller sådär. Så slutklämmen att det blir en punkt. 
T & M: Mm 
T: Får du feedback av läraren och/eller dina klasskompisar efter du har hållt en presenation, hur utformar sig 
den? 
E: Då har [namn] sagt att ja... vår svensklärare man får räcka upp handen så tar hon tre stycken som säger 
någonting som var bra och sen tre stycken som säger vad man kan utveckla.  
T: Mm 
E: och det är ju väldigt bra för då vet man vad man ska… 
M: Mm. Säger hon någonting själv också eller får du någonting skriftligt därifrån eller är det bara kamratrespons? 
E: Jo man får ju själva bedömningen några dagar efter. Hon sitter ju alltid med liksom… och är det inga elever 
som kan sätta ord på vad det är man gjorde bra eller dåligt brukar väl liksom säga: ”du kunde läst utantill lite 
mera”. Så man inte missuppfattas 
T & M: Mm, japp 
T: Om du fick välja ett av de här områdena, jag ska dra dem alldeles strax. Vilket skulle du då välja, ett område att 
få hjälp med. Vilket skulle du välja då och varför? Och det är de här områdena: Skulle du vilja ha hjälp med att 
finna fakta/information till din presentation? Få hjälp med att strukturera din presentation? Formulera den? 
Komma ihåg den alltså minnestekniker eller på själv framförandet eller feedbacken också. 
M: Alltså skulle du vilja ha hjälp med att finna fakta, lägga upp ditt tal efter struktur, hitta rätt ord, få hjälp med 
hur du skulle komma ihåg talet, träna på själva framförandet eller få respons efteråt? 
E: Hmm, jag tror fakta, att leta rätt på fakta, för det har jag väldigt svårt för liksom att hitta en källa som man kan 
lita på. Jag tycker jag är ganska bra på att strukturera upp och hålla i talet med människor liksom. Sen talets 
innehåll kan ju vara sådär. 
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M & T: Mm, yes 
M: Då har jag en fråga också. När vi pratade om talets innehåll, tycker du det är viktigt att det du pratar om 
tilltalar dig eller kan du hålla en muntlig presentation om vad som helst? 
E: Det är ju skönare om det är någonting som jag kan stå för själv. Men vi har ju haft olika debatt på 
samhällskunskapen, debatt om man ska vara till exempel för eller emot invandring eller ja men såna saker. Om 
det är någonting som jag inte står för kan jag ändå debattera och inte tjafsa emot, ni förstår vad jag menar? 
M & T: Ja 
E: Men det är oftast lättast att ha någonting man kan stå för själv.  
M: Ja 
T: Hur tycker du läraren ska hjälpa dig på bästa sätt inför muntliga presentationer? 
E: väldigt mycket, nu... vi hade ett ganska stort tal att ???. Då hade vi ett mindre tal och mindre minuter och bara 
såhär, man vågar stå inför klassen. Då hade vi att man ska prata om sig själv och då fick klassen fråga så man fick 
stå där framme och känna hur det känns att stå inför en publik för det kanske inte alla har gjort. Man får ju ha tal i 
mindre grupper men det är ändå så att man får känna av hur det känns liksom och sen bygga upp det där mer och 
mer. 
M & T: Mm 
M: Tänker på din lärare [namn]. Generellt, tycker du läraren ska tvinga alla elever att presentera muntlig 
presentation i helklass eller ska man få göra i mindre grupp om man hellre vill det. Vad tycker du? 
E: Jag tycker det är bra att man får välja att prata i mindre grupper. Dock är det ju liksom bättre eller vad man ska 
säga om alla får… alla får ju möjligheten att stå längst fram inför hela klassen. Men alla vågar ju inte, det kan jag 
tycka det är väldigt synd. Förr eller senare måste man ju stå inför en hel ”bunch of people” och då är det bra om 
man prövar det när andra som kanske inte heller är så säkra. Jag menar vi 17 i klassen så vi är inte alls många. Vi 
är fortfarande en liten klass. 
M: Så läraren bör uppmuntra alla elever att göra det men inte tvinga någon som inte vill? 
E: Ja, nej precis. 
T&M: [Tackar för deltagandet] 

Intervju 5 
T: Hur ofta har ni muntliga presentationer i skolan? 
E: Ja, svårt att säga. Mitt emellan 
T: Mitt emellan…  
E: Mm 
T: Du går årskurs ett nu? 
E: Mm 
T: Har ni haft några i svenska nu i år eller? 
E: Ja det har vi 
T: Fler än… flera stycken eller? 
E: Jag vet inte, kanske tre 
T: tre stycken OK, mm. Är det mer eller mindre vad ni haft om du jämför med tidigare årskurser från högstadiet? 
E: Nej det är… lika många ungefär 
T: Mm 
M: Så kanske tre. Och en termin över tre ??? 
E: Ja, alltså… typ ja det kan man säga. Det är ungefär lika många. 
M: Är det bara i svenska eller är det i andra ämnen också då? Tänker du bara på ämnet svenska eller tänker du 
engelska också? 
E: Jag tänker på svenska nu 
M: Ja! Och tänker på alla ämnen..? 
E: Alla ämnen… Jag vet inte hur de har gjort på den här skolan, jag har bara gått den här terminen 
M: Mm men om du tänker på vad du har gjort, hur mycket du har gjort. Har du bara gjort muntliga 
framställningar i svenska eller har du gjort i engelska, samhällskunskap…? 
E: Nej… eller jo vi har gjort några men kanske överlag just nu i ettan kanske jag har gjort.. fem  
M: fem totalt? Ja 
T: Tycker du muntliga presentationer är en bra redovisningsform? 
E: (skratt) Det är väl en bra redovisningsform men det är inte min grej kan man säga. 
T: Okej. Varför upplever du som om att det inte är din grej? 
E: För att jag gillar inte att prata med människor kan man säga.  
M: Så du tycker att det här är lite obekvämt att sitta här också eller? 
E: Nää, det ??? 
T: Okej, mm.. Vilka faktorer tycker du avgör huruvida en sån här muntlig presentation blir lyckad eller inte? Om 
du haft en muntlig presentation, vad är det som gör så du känner att ”det här gjorde jag bra” eller ”det här kunde 
jag göra bättre nästa gång”.  
E: Jag har typ aldrig haft ett muntligt framförande jag varit nöjd med. 
T: Nej okej 
E: Jag vet faktiskt inte.  
T: Vad tror du det beror på, att du inte haft något som du känner dig nöjd med? 
E: För att jag blir nervös, så tappar jag bort mig och sen börjar jag prata om saker jag inte ska prata om. 
T: Okej, Det händer att du känner dig nervös inför muntliga presentationer, är det några fler känslor du har eller 
är det bara ren nervositet eller? 
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E: Ja, nervositet och ångest.  
T: Ångest, det är inget… du känner inte att det kan vara lite kul ändå att få prata om det är någonting du tycker om 
att prata om eller? 
E: Nej. 
T: Nej… Bara nervös och ångest. Hur tror du att den här känslan du har påverkar ditt kommande framförande? 
E: Ja som sagt, det går inte bra när jag läser.  
T: Nej… 
E: För att jag tappar bort mig och sen tittar jag inte på publiken och det sänker mitt betyg. 
M: Tycker du det är stressande att de här presentationerna kan sänka ditt betyg, att de kan förstöra ditt betyg i 
ämnet? 
E: Nej, jag tänker bara så länge jag går upp och gör det så att jag i alla fall får godkänt. 
T: Mm. Hur förbereder du dig inför muntliga presentationer?  
E: Jag försöker lära mig det utantill, läsa för min mamma eller så. 
T: Mm. Du sa att du känner dig nervös och det känns lite jobbigt innan. Är det något du försöker göra åt saken för 
att få bukt med det problemet? Med nervositeten är det någonting du känner att du kan göra innan? 
E: Nej 
T: Nej… 
E: Nej det kommer bara 
T: Det känns jobbigt oavsett hur du förbereder dig?` 
E: Ja. 
T: Hur tycker du att man förbereder sig på bästa sätt inför muntliga presentationer? 
E: Ja man kan ju försöka lära sig sin text. 
T: Mm 
E: Så att man i alla fall vet vad man vill säga. 
T: Japp 
E: Så ifall man tappar bort sig så har man lättare att veta vad man vill säga näst. 
T: Mm. Du tror inte ifall du går så långt att du skulle lära dig hela din presentation utantill hade det kunnat bota 
din ångestkänsla eller nervositet? 
E: Nej jag hade säkert ändå glömt bort det ändå. 
T: Okej, Yes… Minns du något lyckat muntligt framträdande under din skolgång? Om det finns någonting som du 
känner att ”det här blev bra!”? Om du tar till omständigheterna att du känner dig nervös, du kanske ändå känner 
att ”den här presentationen blev bra ändå”. 
E: Ja… Ja det gör jag 
T: Vad… Om du tänker på en speciell presentation, vad gjorde du för speciellt den gången? 
E: Jag fick göra om min presentation så att jag visste vad jag hade gjort för fel första gången  
T: Okej! 
E: Då kunde jag fixa allting innan. 
T: Det var ju smart. Minns du något mindre lyckat muntligt framträdande under din skolgång? 
E: Ja det gör jag också.  
T: Varför upplever du den här presentationen som mindre lyckad? 
E: För att, det var under nationella proven och det gick inte bra och jag fick en black-out. 
T: Okej. Om du tänker på någon annans muntligt framträdande som du tycker att ”den här personen, killen eller 
tjejen, gjorde det väldigt bra”. Om du har någon sån, vad var det som utmärkte den presentationen, varför kändes 
den så… att den personen gjorde det så bra? 
E: De var säkra på vad de pratade om.  
T: Okej. 
E: De liksom bara utstrålade säkerhet. 
T: Mm. 
E: Och sen trodde de på vad de pratade om. 
M: Du sa att för dig spelar det inte så stor roll vilket ämne det var, det var liksom lika obehagligt ändå? 
E: Mm 
M: Men tror du för andra eller om du känt dig säkrare, skulle ämnet spelat någon roll då? Skulle du känna dig mer 
bekväm om du fick prata om någonting du var intresserad av eller som du tycker var roligt eller om du var 
tvungen att prata om någonting din lärare hade valt. Det spelar absolut ingen roll för dig? 
E: Det beror på vem jag pratar med, kan man säga. Eller pratar inför. 
M: Mm 
E: Om jag pratar inför en grupp människor som jag känner mig säker då gillar jag att prata om någonting som jag 
är säker om. 
M: Mm 
E: För då kan jag göra det bättre. Men om jag pratar inför en grupp människor som inte känner då blir jag mer… 
Då spelar det ingen roll, då vill jag bara framföra 
M: Och gå därifrån igen? 
E: Ja. 
T: Om vi tar tvärtom, om du tänker på någon annans muntliga framträdande som du upplever som att ”det där 
var mindre lyckat”. Om du tänker på något sånt, varför upplever du den personens framträdande som mindre 
lyckat? 
E: Jo för att de tittade inte så mycket på publiken, de gör precis som jag gör.  
T: Okej. 
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E: Då märker jag hur dålig jag själv är också. 
T: Föredrar du att hålla såna här presentationer själv eller i grupp? 
E: I grupp. 
T: Och varför då? 
E: För att man behöver inte prata så mycket. 
T: Okej. Hur är stämningen i klassrummet när det håll såna här muntliga presentationer? 
E: Bra 
T: Bra.. det är ingen som sitter och fipplar med mobiler eller? 
E: Enstaka gånger kan man se mobiler framme.  
T: Mm.  Men du upplever att alla lyssnar och engagerar sig i det man pratar om? 
E: Mm. 
T: Upplever du eller tror du att stämningen i klassrummet kan påverka kvalitén på din presentation? 
E: Ja… 
T: På vilket sätt då? 
E: Jag föredrar att folk håller på med telefoner och så för att då vet jag att de inte har uppmärksamheten på mig 
och då blir jag inte mer nervös men för andra människor kanske det är bättre om man har uppmärksamheten då 
känner man att man blir tagen på allvar och då är det lättare att prata om det man vill prata om. 
T: Mm. Om vi tänker på publiken eller åskådarna. Blir det lättare eller svårare om de är mindre eller större grupp? 
Är det lättare för dig att prata om det är mindre folk som lyssnar? Eller? 
E: Det här är en svår fråga för att om det är en mindre grupp då är det mindre ögon, då måste man kolla på alla. 
Är det en större grupp är det mer folk men man hinner inte kolla på alla så det är en svår fråga. Men jag föredrar 
mindre grupp. 
M: Vad är det du känner är det mest obehagliga? Är det att det är många som tittar på dig eller är det du som 
måste titta på dem? Vet du… kan du sätta fingret på vad det är som är så obehagligt? 
E: Jag tror det har lite med att göra jag är rädd för att bli dömt för min åsikt. 
M: ja… 
E: Det har lite med det att göra. Att de typ tänker att det jag säger är fel eller något sånt. Det är nog mer det som 
det har att göra med. 
M: Så du… Jag antar, du får säga om det är fel, att du tycker det är jobbigt om du får frågor efteråt, du vill helst att 
ingen ska säga någonting? 
E: Mm, mm. 
M: De ska lyssna och sen ska… 
E: Speciellt om jag ska prata för något jag gillar eller står för så har jag svårt att folk tycker ”det där är fel”.  
M: Då blir det extra jobbigt? Då blir det personligt? 
E: Mm 
T: Vad under en presentation får dig att känna att den blev lyckad eller inte? 
E: Om jag tar mig igenom hela utan att läsa fel. 
T: Okej. Har klassen gått genom hur man håller en muntlig presentation?  
E: Jag vet inte om de har gjort det på den här skolan men på vår förra skola gjorde vi det. 
T: Okej, hur… var det läraren som gick genom det då? 
E: Mm 
T: Hur gjorde läraren det? 
E: Berättade allting, alltså alla de här sakerna som man skulle behöva ha för att få en bra presentation, inledning, 
röd tråd och så… 
T: Mm… Upplever du att du eller klassen får hjälp inför såna här muntliga presentationer av läraren? 
E: På min förra skola fick vi det men på den här skolan kände jag att det fattas några saker när vi hade ??? 
T: På den förra skolan när du kände att du fick hjälp, hur utformade sig den hjälpen?  
E: Men det var bara att min lärare gick genom allting perfekt.  
T: Okej… 
E: Förklarade alltid vad man skulle behöva ha och sånt… 
T: Mm. Vill du ha hjälp med muntliga presentationer? 
E: Ja.  
T: Varför då? 
E: För att det blir lättare då. Har man fel ??? 
T: Mm. När du ska ha hålla en muntlig presentation om ett ämne eller område. Hur gör du då för att finna lämplig 
fakta eller information. 
E: Hur gör jag för att hitta fakta? 
T: Ja precis. 
E: Jag googlar. 
T: Du använder Google? Mm. Hur gör du för att strukturera din presentation? Något speciellt du tänker på när du 
gör strukturen? 
E: Nej jag skriver bara så som min lärare ungefär har sagt för att hon har förklarat strukturen på ett ??? ??? 
T: Hur gör du när du formulerar din muntliga presentation? 
M: Alltså tänker du efter innan vilka ord du ska välja för att det ska blir mer intressant och tydligare. 
E: Ja… 
M: För ibland om man… Om jag skulle prata om något som intresserar mig väldigt mycket, jag är väldigt 
intresserad av häst. Då skulle jag kunna välja facktermer som jag vet att ingen förstår bara som folk som håller på 
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med hästar förstår. Att man tänker på att man byter ut de mot ord som alla förstår? Du tänker så alltså, så att alla 
ska hänga med? 
E: Ja jag tänker på vilka det är jag pratar med. 
M: Mm 
T: Hur gör du för att komma ihåg ditt tal eller presentation? 
E: Jag skriver talkort.  
T: Vad är talkort för något? 
E: Kort där man skriver typ stödord. 
T: Okej. Mm. Sen… med hjälp av de här stödorden så ska du veta vad du ska prata om? 
E: Mm. 
T: Hur gör du för att framförandet ska upplevas som lyckat… Alltså själva framförandet när du står där framme 
och pratar… hur gör du för att det ska kännas lyckat? 
E: Jag tror inte jag gör någonting, jag övar bara så mycket jag kan. 
T & M: Mm 
M: Du vet bara att det ska tas ??? 
T: Får du feedback av eller respons av lärare och/eller klasskompisarna efter en sån här muntlig presentation? 
E: Ja, på min förra skola gjorde vi en jättebra sak där man hade sin presentation och sen fick alla skriva en positiv 
lapp om något man tyckte var bra och sen fick man ge den… det tyckte jag var bra. 
M: Mm 
T: Sa läraren någonting till dig också då eller? 
E: Mm ja 
T: Var det bara positiva saker hon gav eller? 
E: Bara positiva 
T: Om du fick välja ett av de här områdena som jag tar upp snart. Vilket skulle du välja då och varför? Skulle du 
vilja få hjälp med att finna fakta, strukturera talet, formulera talet, minnestekniker för att komma ihåg talet, träna 
på framförandet eller få feedback/respons efter.  
E: Feedback och respons, jag tycker det är viktigare för att då vet man vad det är man kan göra bättre eller vad 
som var bra som man kan framhäva mer nästa gång. 
T: Mm. 
M: Du sa att du brukar tycka det är jobbigt att blir ifrågasatt eller att någon skulle fråga, jag vet inte riktigt… Är 
det också någonting du skulle känna att… skulle det kännas bättre om du hade fått hjälp av kanske din lärare hade 
läst genom innan vad du hade skrivit och ni diskuterat ditt innehåll så du visste att läraren står bakom dig att det 
här var bra. Skulle du känna dig säkrare då? 
E: Nej det tror jag inte. 
M: Nej… 
E: Nej jag vill hellre bara köra på mitt tal 
M: Ja… 
E: Och sen får jag feedbacken efter. För mig är feedbacken samma sak som att liksom eleverna inte håller med 
mig. För att feedbacken på ett sätt hjälper mig.  
M: Mm ja självklart. 
E: Men eleverna kan döma och det är elakt oftast och då tär det på självförtroendet. 
M: Så feedback är viktigt men den får inte bli dömande kommentarer? 
E: Mm 
T: Hur tycker du läraren ska hjälpa dig på bästa sätt inför muntliga presentationer? Hur skulle vara bäst för dig? 
E: Vet inte… Tydliga instruktioner. 
T & M: [Tackar för medverkan] 

Intervju 6 
T: Då är min första fråga: hur ofta har ni muntliga presentationer i skolan? 
E: Det är en bra fråga. Jag har ingen aning, det är väl… 
T: Men ungefär…? 
E: En gång i månaden, något sånt ungefär. 
T: Du går i årskurs ett nu… 
E: Ja 
T: Och en gång i månaden… tänker du bara i svenskämnet då eller är det i flera ämnen? 
E: Det är väl i så fall svenskämnet. 
T: Okej, har ni haft muntliga presentationer över huvud taget i de andra ämnena? 
E: Jaaoo 
T: Lite grann? 
E: Ja lite. Inte mycket. 
T: Om du tänker på tidigare årskurser från högstadiet. Hade ni mer då eller mindre eller? 
E: Mer tror jag nog. 
T: Mer? 
E: Mm. 
T: Tycker du muntliga presentationer är en bra redovisningsform? 
E: Ja, ganska bra. 
T: Varför tycker du det? 
E: Ja alltså det kan ju vara bra… jag vet inte. Det kan vara bra liksom att våga prata med folk och så vidare. 
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T: Vilka faktorer tycker du avgör huruvida en muntliga presentation blir lyckad eller inte? 
E: Jag vet inte… Att man får ut orden kanske och det man vill ha sagt. 
T: Så ifall du själv känner att du får sagt det du ville säga då känns det som man gjorde en bra muntliga 
presentation?  
E: Ja 
T: Mm. Hur känner du dig inför muntliga presentationer? 
E: Nervös 
T: Nervös… Är det några fler känslor? Känner du att det kan vara kul eller jobbigt att ställa sig där framme och 
prata? 
E: Mestadels jobbigt 
T: Lite kul eller? 
E: Det beror på vad man ska prata om.  
T: Okej. Är det skillnad på om du ska prata om någonting du själv brinner för eller om läraren bestämmer att du 
ska prata om någonting?  
E: Ja stor skillnad. Det är mycket enklare att prata om det är någonting man brinner för själv. 
T: Mm. De här känslorna som du har innan du ska göra din presentation, hur påverkar de dig? Hur påverkar de 
din presentation?  
E: Nja… påverkar väl inte själva presentationen jättemycket men det sätter väl press. 
T: Okej. Hur förbereder du dig inför muntliga presentationer? 
E: Jag försöker komma upp med en text och sen läsa genom den några gånger. Om jag har möjlighet så läser jag 
den hemma. 
T: För att lära sig texten utantill eller? 
E: Ja. 
T: Så man slipper läsa från lapp. 
E: Ja precis. 
T: Du sa att det kändes jobbigt eller nervöst eller vad sa du? 
E: Ja nervöst. 
T: Är det något du försöker göra åt saken för att det inte ska kännas så nervöst? 
E: Nej det finns väl inte direkt något att göra. Det är väl bara att öva och sen göra det när det är dags. 
T: Okej mm. Hur tycker du att man på bästa sätt förbereder sig inför såna här muntliga presentationer?  
E: Öva så mycket som möjligt, varje dag kanske. 
T: För att… som du sa innan för att… 
E: Ja kunna texten och känna sig förbered… 
T: Mm, japp… Om du tänker tillbaka, minns du någon muntlig presentation som du känner blev lyckad, som du 
själv har gjort. 
E: Ja… inte sådär jättelyckad men helt ok. 
T: Vad... om du tänker på den gången. Vad var det för speciellt du gjorde eller som du förberedde dig som du 
känner var lite bättre än de andra? 
E: Ja det var väl att jag fick ut det jag ville säga.  
T: Mm. Om vi tar tvärtom. Om du tänker tillbaka om det finns något muntlig presentation som du känner var 
mindre lyckad, om du har någon sån? 
E: Mm… jag vet inte, jag kommer inte ihåg dem. Det skulle vara om jag läser i typ bara i texten då. 
T: Från lappen eller datorn eller så? 
E: Mm. 
T: Om du tänker på dina kamrater om du har sett någon annan som haft en muntlig presentation om du tänker på 
någon speciell presentation som din klasskompis gjorde jättebra, varför… vad gjorde den här personen som gör att 
du känner att ”den här presentationen blev bra?” 
E: De fick en att tycka det var intressant, pratade lagom fort och ja… det var bara intressant, bra info. 
M: Var det ett ämne som du tyckte från början var intressant eller lyckades den här personen göra ämnet 
intressant genom att göra en bra presentation? 
E: Det var personen som gjorde det mer intressant. 
M&T: Mm. 
T: Tvärtom, om du tänker dig en klasskompis som gjort ett muntligt framträdande som du tänkte att ”här finns 
mycket plats för förbättring?” 
E: Ja men det är väl att de inte stammar, inte pratar för fort eller för långsamt, fånga ens uppmärksamhet. 
T: Mm. Föredrar du att hålla såna här presentationer själv eller i grupp? 
E: Grupp. 
T: Varför? 
E: För att det känns tryggare. Man känner sig inte lika utstirrad. 
T: Inte lika utlämnad själv… Hur är stämningen i klassrummet när det hålls muntliga presentationer? 
E: I den här klassen så är det ganska bra. De flesta lyssnar.  
T: Var det annorlunda stämningen från tidigare klassrum du varit i? Jag tänker på högstadiet och sådär… 
E: Ja min klass var väldigt usel så… det var bara pratande och ja ??? 
T: Hur påverkar det kvalitén på din presentation? Om det är en stökig klass eller lugn klass när du presenterar? 
E: Är klassen stökig får det en att känna sig mer obekväm. 
T: Okej. 
E: Det blir ju jobbigare men om den är lugn så ger de en en chans och liksom lyssnar och så. 
T: Mm. Föredrar du att det ska vara fler eller färre i publiken som lyssnar. 
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E: Färre. 
T: Färre? 
E: Ja. 
T: Och det för att…? 
E: Det känns inte lika jobbigt. 
T: Vad under en presentation får dig att känna att den blev lyckad eller inte? Alltså när presentationen pågår. 
E: Att jag får ut ord och liksom inte bara står tyst och tänker. 
T: Mm. Har klassen gått genom hur man håller en muntliga presentation? 
E: Ja… 
T: Och hur… Var det läraren som gick genom det då? 
E: Ja. 
T: Hur gick hon genom det? 
E: Ja… Att man ska ha en inledning och liksom… visa vad man ska säga 
T: Mm 
E: Vad man vill få ut. Sen att alla ska lyssna 
T: Läraren hade en genomgång på tavlan eller hade hon en genomgång själv eller? 
E: Lite både och 
T: Lite både och… 
E: Ja. 
T: Upplever du att klassen får hjälp inför muntliga presentationer av läraren?  
E: Jadå 
T: Det är så som du precis sa? Att hon går genom innan? 
E: Ja. 
T: Vill du ha hjälp med muntliga presentationer? 
E: Ja om jag behöver det så… vill jag ha det. Så jag förstår vad jag ska göra. 
T: Är det du som avgör ifall du känner att du behöver eller är det läraren som…? 
E: Det är jag. 
T: Det är du som avgör. 
E: Mm. 
T: Inför en såna här presentationer när man ska prata om ett ämne eller område. Hur gör du för att finna lämplig 
fakta? 
E: Ja om jag får välja ett eget ämne väljer jag något som jag redan vet ganska mycket om  
T: Mm 
E: Som jag vet går att prata om ganska lätt. 
T: Hur gör du för att strukturera din presentation? 
E Ja, jag vet inte. Jag bara kör på. 
T: Kör på på det som känns rätt? 
E: Ja ungefär.  
M: Du sa att när hon gått genom inledning och avslutningen är det något du tänker på eller? När du står där är det 
bara prata? 
E: Jag bara försöker få ut det 
M: Okej så ordningen är sekundär? 
E: Ja ungefär 
M: Det viktigaste är att du får ut det du ville sen. 
E: Ja precis, det är det viktiga. 
M: Japp. 
T: Hur gör du för att formulera din muntliga presentation? Det kan ju vara så att man kan anpassa beroende på 
vilken grupp man pratar om och vad man pratar om. Om du pratar om något du tycker är jätteintressant som du 
kan mycket om kan det finns termer och begrepp som alla andra inte hört talas om eller förstår sig på. 
E: Ja. 
T: Anpassar du..? 
E: Ja men då får man försöka välja ordval så de flesta förstår  
T: Mm. 
E: Och försöka förklara om det finns plats 
T: Mm. Hur gör du för att komma ihåg ditt tal och presentation?  
E: Läser genom det så mycket som möjligt.  
T: Mm 
M: Använder du stödord när du står där eller har du med dig ett papper upp där du har enskilda ord eller går du 
upp utan? 
E: Jag brukar ha ett mindre papper eller någonting ifall att om jag skulle tappa bort mig eller så. 
T: Mm. Hur gör du för att framträdandet eller framförandet ska upplevas som lyckat? Att det ska kännas att du 
gjorde en bra presentation? 
E: Det är bara gör det som står i kriterierna.  
T: Mm 
M: Du försöker uppfylla det som läraren förväntar sig? 
E: Ja.  
T: Får du feedback av läraren eller klasskompisarna eller både och efter en sån här muntliga presentation? 
E: både och ibland. Men oftast bara läraren. 



 
 

77 
 

T: Okej. Hur är responsen formulerad? Vad säger läraren åt dig? Är det positiv respons eller… 
E: Både positiv och negativ, vad som behövs förbättras och vad som var bra. 
T: Det här ger läraren muntligt till dig efter..? 
E: Ja… 
T: Och när du får respons av klasskompisarna, hur utformar sig den responsen då? 
E: Ja de gångerna vi haft det så ska de säga två negativa saker och två positiva, de man kommer på. 
T: Om du fick välja att få hjälp med ett av de områdena jag ska ta nu. Vilket skulle du då välja och varför. Skulle du 
vilja få hjälp med att finna fakta, strukturera talet, formulera talet, minnestekniker för att komma ihåg talet, 
framförandet eller respons efter? 
E: Oj… den var svår. Kan du läsa upp det en gång till? 
T: Mm. Få hjälp med att finna fakta, strukturera talet, formulera talet, komma ihåg talet, framförandet av talet 
eller respons efter talet? 
E: Strukturera tror jag. 
T: Strukturera… 
E: Ja 
M: Få hjälp med vad man ska börja med, vad som ska komma i mitten osv. 
E: Ja det är oftast det jag har svårast med och får jag hjälp med det vet jag att det kommer bli bra. 
M: Mm.  
T: Hur tycker du läraren ska hjälpa dig på bästa sätt inför muntliga presentationer? 
E: Ja om jag inte förstår så ska personen kunna förklara på ett bättre sätt. 
T: Tydliga instruktioner…? 
E: Ja. 
T: Mimmi…? 
M: Ja, tycker du att det är bra med tydliga instruktioner, tycker du det kan vara jobbigt med betygskrav på 
presentationer att man blir ännu mer stressad av betygen? 
E: Ibland ja. ??? 
M: Ja… 
E: Det spelar ingen roll  
M: Det kanske är samma sak som när man skriver ett vanligt prov. Vet man att man har pluggat ordentligt så är 
det inte så farligt och har man inte pluggat så är det inte så roligt. 
E: Ja precis. 
M&T: [Tackar för medverkan] 

Intervju 7 

T: Då är min första fråga: Hur ofta har ni muntliga presentationer i skolan? 
E: Ja, kanske två gånger i månaden. 
T: Två gånger i månaden… varannan vecka ungefär. Tänker du på gymnasiet nu eller är det från tidigare årskurser 
också, högstadiet 9an? 
E: Nej jag tänker bara gymnasiet nu. 
T: Mm. Hur mycket hade ni i högstadiet, 9an och så? Hade ni mer eller mindre eller? 
E: Vi hade mycket mindre 
T: Mycket mindre… 
E: Det var väldigt sällan 
T: Okej, mm. Tycker du muntliga presentationer är en bra redovisningsform? 
E: Ja. 
T: Varför? 
E: Därför att då… Man kan använda typ powerpoint. 
T: Mm 
E: Och sen så… det är lättare att prata än att skriva tycker jag. 
T: Mm. Vilka faktorer tycker du avgör huruvida en muntlig presentation blev lyckad eller inte?  
E: Vad menas med det? 
T: Vad… När du ska göra en muntlig presentation, vad är det som gör som… ”den här presentationen blev bra” vad 
har du gjort för något speciellt då? 
E: Man har bra publikkontakt. Sen så vill man ju få fram så mycket som möjligt. Om man pratar om ett land så vill 
man få fram fakta.  
M: Så publiken är viktig för dig? 
E: Ja 
M: Alltså en bra publik som du kan få kontakt med.   
E: Ja för det är dem som ska lyssna.  
T: Hur känner du dig inför muntliga presentationer? 
E: Jag känner inget speciellt.  
T: Du känner dig inte nervös eller glad eller…? 
E: Nej 
T: Nej… Du känner dig lugn? 
E: Japp! 
T: Hur förbereder du dig inför såna här muntliga presentationer?  
E: Jag brukar köra med… stödord på lappar. 
T: Mm 
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E: Och sen om jag har en text som jag ska läsa upp så skriver jag ner den och sen så läser jag den ända tills jag kan 
den. 
T: Mm. Hur tycker du man förbereder sig på bästa sätt inför muntliga presentationer? Det kan ju vara skillnaden 
mellan hur du förbereder dig och hur du tycker man förbereder sig på bästa sätt… eller? 
E: Ja… Jag gör ju det som jag tycker är bäst för mig. 
T: Mm. 
E: Det finns säkert bättre sätt.  
T: Men det var som du sa? Att du skriver ner på lappar och läser… Finns det något annat man kan göra tror du? 
E: Man kan ju improvisera. 
M: Mm, men det är ingenting du gör själv helst? 
E: Nej, helst inte 
M: Om du måste kanske  
E: Men ibland så händer det att man blir tvungen.  
T: Om du tänker tillbaka, minns du någon muntlig presentation som du gjort som du känner blev väldigt lyckad? 
E: Nej 
T: Nej, ingen speciell? 
E: Nej, inte så ofta det händer. 
T: Om vi tar tvärtom då, om du tänker tillbaka på någon presentation som har blivit mindre lyckad?  
E: Det var förra veckan tror jag. 
T: Okej, vad var det som specificerade den här i… 
E: Vi skulle debattera om… någonting man valde att debattera för då 
T: Okej. 
E: Den skulle vara kanske två minuter lång och jag tror min var 40 sekunder.  
T: Okej. 
E: Och det var bara improvisation 
T: Okej… Så du tyckte den var mindre lyckad för att du inte hade förberett dig eller för att det var för kort… 
E: Nej jag fick inte fram så mycket  
T: Okej. 
E: Det var mest… lyssnat. 
M: Men då hade du inte förberett dig sådär väldigt väl? Eller… fick du scenskräck och glömde allt det du hade 
tänkt säga eller hade du ingen plan från början? 
E: Jag hade helt glömt bort att vi hade det. 
T&M: Okej. 
T: Om du tänker på någon klasskamrat som du haft under åren som har gjort en muntlig presentation som du 
tänker att ”den där presentationen var väldigt bra”? 
E: Ja… 
T: Vad var det som utmärkte den? 
E: Det är oftast såna man kan relatera till 
T: Okej  
E: Om det är någon som pratar om till exempel… om vi säger till exempel jämställdhet och sen tycker man i 
princip samma sak. Då blir det lätt att relatera till. 
T: Mm. Om du tänker på den här personens själva presentation, vad var det som gjorde presentationen bra? Blir 
den bra för att du tycker att den handlar om något intressant eller? 
E: Ja 
T: Så det var ingenting som utmärkte med att de kanske pratade utan att behöva kolla på lappen eller hade bra 
publikkontakt eller? 
E: Nej jag tänker inte på sånt. Jag tänkte mer på det är innehåll. 
M: Du tror inte att sättet det presenteras på kan spela in i hur intressant det blir. Nu tänker jag även om någon 
pratar om ett ämne du tycker är jätteintressant men är jättenervös och stammar och kommer av sig hela tiden. 
Blir det mindre intressant då för att presentationen är dålig eller är den lika intressant fast det framförs på ett 
dåligt sätt? 
E: Nej det är det inte. Det ska helst flyta på. 
M: Ja… 
T: Föredrar du att hålla presentationer själv eller i grupp? 
E: Själv. 
T: Själv, vad beror det på? 
E: Det… ska man jobba flera stycken det blir svårt att dela upp och kommer kanske inte överens vad man vill säga. 
Och sen när man är själv så är det ju lätt, då gör man allt man vill bara. 
T: Så du vill säga allting själv? 
E: Japp. 
T: Hur är stämningen i klassrummet när det hålls muntliga presentationer? 
E: Den är bra. 
T: Okej, så alla sitter tysta och lyssnar? 
E: Ja… om den inte är så brukar läraren oftast säga till. 
T: Mm. Upplever du att stämningen hos dina klasskamrater kan påverka kvalitén på din presentation? Om du 
upplevt det någon gång, att de kanske inte lyssnat så mycket eller hållit på med telefoner eller gjort annat, hur det 
påverkar din presentation när du står där framme och pratar. 
E: Ja alltså sitter alla helt knäpptysta och kollar på en blir det ju lite mer nervöst. 
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T: Okej. 
E: Sen om det är lite typ såhär… ställer frågor eller någonting blir det mycket lättare. 
T: Mm okej 
M: Du missade en fråga: Han frågade om det fanns någon presentation av en klasskompis som var extra bra som 
du sa att det var när du kunde relatera till ämnet. Kommer du ihåg någon presentation som du sett som har varit 
extra dålig? 
E: Det blir när man inte håller med. Då blir det… 
T: Tvärtom? 
E. Då sitter man nästan och irriterar sig. 
T: Så om du inte håller med ämnet som talaren har, då tycker du att det blir en dålig presentation? 
E: Vissa kanske tycker om de står och stammar jättemycket och kommer av sig men jag brukar ju själv göra det så 
att jag kan inte ??? 
T: Japp. Vad under en presentation, alltså när den pågår, får dig att känna att den blev lyckad eller inte? 
E: Ja… Om någon för fram det de vill få fram och att man förstår vad de menar. 
T: Mm.  
M: Om du tänkte när du själv gör, var det när du själv gör? 
T: Ja. 
E: Aha. 
M: När du gör, vad är det som gör att det känns… 
E: ??? När man kan prata utan avbrott då. Man kan prata en stund och få fram det man kan få fram. 
M: Jag tyckte du nämnde innan att du gillar om du får lite frågor och sådär så det blir lite dialog med dem du 
pratar med, så det inte bara är du. 
E: Ja det är dels det. 
T: Har klassen gått genom hur man håller en muntlig presentation? 
E: Ja i svenskan har vi gjort det. 
T: Mm. Hur… vad gick läraren genom då? Eller var det läraren som gick genom det?  
E: Ja, det… publikkontakt, om man vill ha något stöd kanske en PowerPoint. Det underlättar ju också om man ska 
prata. 
T: Mm. Upplever du att klassen får den hjälp ni vill inför muntliga presentationer av läraren? 
E: Ja 
T: Och det… går hon genom på tavlan då eller står hon och pratar och… 
E: Man kan ju fråga läraren alltså… personligen om det är något jag inte riktigt förstår. 
T: Okej.  
E: Fast hon går genom också. 
T: Ja. Har du frågat läraren om någon specifik grej? 
E: Nej.  
T: Nej… Känner du att du vill ha hjälp med muntliga presentationer?  
E: Nej men jag skulle behöva träna mer på dem. 
T: Okej men det är ingenting du känner för att lägga ner tid och energi på? 
E: … 
T: När du ska hålla i en presentation, så ska man berätta om något ämne eller område. Hur gör du för att finna 
lämplig fakta eller information inför den här presentationen? 
E: Internet 
T: Internet? 
E: Ja 
T: Mm. Det är där du brukar gå tillväga? 
E: Ja, eller bara egna tankar. 
T: När du ska… När du skriver ner det här eller när du tänker på vad du ska berätta om, hur gör du då när du ska 
strukturera din presentation? Det vill säga, tänker du på något speciellt att ”det här ska vara min inledning och det 
här ska jag ha som avslutning”? 
E: Nej, jag brukar ha mina stödord och bara prata från dem. 
T: Mm.  
M: Du vet ungefär vad du vill ha sagt? 
E: Ja. 
M: Se till att säga det och sen är det klart? 
E: Ja. 
T: Hur tänker du när du ska formulera din muntliga presentation? Använder du speciella ord beroende på vad du 
ska prata om beroende på vilken publik eller pratar du bara om det som känns rätt eller? 
E: Ja… Jag säger bara det som det jag kan. 
T: Du tänker inte på något speciellt för att anpassa… anpassa din presentation alltså formuleringen till publiken 
eller? 
E: Nej 
T: Nej… Hur gör du för att komma ihåg ditt tal eller presentation? 
E: Då läser jag genom det några gånger och hoppas att det sätter sig. 
T: Läser du genom det två minuter innan du kliver upp eller en vecka hemma eller…? 
E: Det brukar oftast vara dagen innan. 
T: Dagen innan, mm. Gör du något speciellt för att träna på själva framförandet inför din presentation så att du 
ska uppleva det som lyckat? 
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E: Nej 
T: Du tränar inget speciellt på… för att du ska stå där framme och prata? 
E: Nej jag läser bara texten. 
T: Får du feedback av läraren och/eller klasskompisarna efter en muntlig presentation?  
E: Mm. 
T: Både och eller? 
E: Ja, läraren säger någonting och sen brukar två elever ge bra… negativt och positivt. 
T: Okej och läraren är utöver de där två?  
E: Ja 
T: Ja. Får du positiv och konstruktiv feedback från läraren också eller? Alltså säger hon någonting du gjort bra och 
sen någonting du gjort bättre eller säger hon bara bra vad du gjort bra eller bara vad du kan göra bättre eller…?  
E: Jag vet faktiskt inte riktigt.  
T: Nej.  
M: Svårt att komma ihåg kanske 
E: Ja.  
T: Om du fick välja mellan att få hjälp med ett utav de här områdena som jag ska nämna, vilket skulle du välja och 
varför? Finna fakta till talet, strukturera talet, formulera talet, komma ihåg talet, framförandet av talet eller 
feedbacken efter talet?  
E: Formulera talet 
T: Formulera mm. Och varför… 
M: Att hitta bra ord och vilka ord du ska använda så det låter bra. 
T: Varför känns den viktigast?  
E: Därför att man vill att det ska flyta på. 
T: Mm. Hur tycker du att läraren ska hjälpa dig på bästa sätt inför muntliga presentationer?  
E: Man brukar ha genomgångar fast jag lyssnar inte så bra. 
T: Okej. 
E: På genomgångar… 
T: Skulle det finnas någon annan form av hjälp som är bättre än genomgångar för dig då?  
E: Alltså det är när man frågar läraren om man kan berätta. 
T: Okej.  
M: Så du skulle vilja ha lite mer liksom individuell handledning, att läraren bara pratar till dig och ni tillsammans 
diskuterar ditt tal inte att det blir så generellt för alla? 
E: Precis. 
M&T: [tackar för medverkan] 

Intervju 8 
T: Hur ofta har ni muntliga presentationer i skolan?  
E: Ojdå! Rätt ofta  
T: Rätt ofta.  
E: Ja.  
T: Är det en gång i veckan eller…?  
E: Okej inte så ofta  
T: Nej  
E: Typ en gång, två gånger i månaden.  
T: Två gånger i månaden, mm. Tänker du på gymnasiet nu eller är det från tidigare årskurser också?   
E: Gymnasiet.  
T: Gymnasiet… Hade ni mer eller mindre när du gick på högstadiet?  
E: Mindre  
T: Mindre. Tycker du muntliga presentationer är en bra redovisningsform?  
E: Eeeeh. Ingen aning. Kanske.  
T: Om du tar några sekunder och tänker efter… vad är bra med muntliga presentationer och vad är mindre bra. 
Om vi säger så.  
E: Det som är bra är ju att man får ju prata… nej alltså jag har ingen aning.  
M: Men om du jämför om du får hålla en muntlig presentation och ett skriftligt prov att lämna in eller en uppsats.   
E: Alltså det är ju lättare.  
M: Du tycker det är lättare att hålla en muntlig presentation då?  
E: Ja då pratar man ju bara.  
T: Ja precis.  
E: Men på prov måste man liksom lära sig.  
T: Ja. Om du tänker dig att du står… När man håller en muntlig presentation, vad är det som avgör om den här 
presentationen blev lyckad eller inte?   
E: Det är väl… alltså från mitt håll? Från mitt perspektiv?  
T: Mm.  
E: Det är väl om jag säger ”asså” och ”typ”.  
T: Okej. Såna här små mellanord?  
E: Ja.  
T: Så om du inte håller på så mycket med de hära små mellanorden, då tycker du att din presentation blev bra?  
E: Om jag inte tappar bort mig som jag brukar göra.  
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T: Mm. Hur känner du dig inför muntliga presentationer?  
E: Tråkigt.   
T: Ja. Hur känner du dig? Känner du dig nervös eller…  
E: Jaha! Alltså nej, normal.  
T: Normal. Så du blir inte nervös av att stå framför klassen?  
E: Nej.   
T: Det känns lugnt. Känner du att det kan bli kul och gå upp?  
E: Nej.  
T: Nej, ingenting. Hur förbereder du dig inför muntliga presentationer?   
E: Jag skriver ner parord, eller hela texten faktiskt. Sen så lägger jag den framför mig och sen så läser jag upp den.  
T: Okej. Hur tycker du att man förbereder sig på bästa sätt?  
E: Man kanske läser genom, lär sig kanske utantill.  
T: Men det är ingenting som du strävar efter?  
E: Nope.  
T: Om du tänker tillbaka på de muntliga presentationer du haft. Är det någon speciell gång som du känner att 
”den här blev bra, den här blev lyckad”?  
E: Ojdå. Jag har ingen aning. Kanske. Typ i nian.  
T: Ja, vad… varför tänker du på den? Vad gjorde du för speciellt då?  
E: Ja, jag lärde mig texten utantill.  
T: Och då kände du att… då vart det bra?  
E: Då vart det bra.  
T: Om vi tar tvärtom om. Om du tänker tillbaka och du känner att ”den här presentationen gjorde jag inte så himla 
bra”. Har du någon sån?  
E: Ja. Kanske. Då skulle jag titta på publiken men jag tittade i texten.  
T: Okej. Mm. Om du tänker på dina klasskompisar som du haft genom åren som har hållt i en muntlig 
presentation. Är det något då som du känner att ”den här personen gjorde det bra”  
E: Nej.   
T: Ingen alls?  
E: Nej.  
T: Tvärtom där också då. Om du tänker på någon klasskompis som har gjort en mindre bra presentation.  
E: Ja, vad är det med det?  
T: Ifall du tänker på någon som har gjort den.   
M: Du tänker såhär ”Det här var inte bra”.   
E: Jaha, det finns ju många.  
T: Okej. Vad beror det på att du tycker de var mindre bra?  
E: De pratar tyst, man hör inte vad de säger, de tittar ner hela tiden, de ???  
T: Okej.   
E: Ja.  
T: Föredrar du att hålla såna här presentationer själv eller i grupp?  
E: Vadå själv eller i grupp? Jaha du… själv.  
M: Gruppredovisning eller själv?  
E: Själv  
T: Själv. Varför då?  
E: Det är lättare för då måste man inte arbeta med någon.  
T: Hur är stämningen i klassrummet när det hålls muntliga presentationer?  
E: I det här klassrummet?  
T: Mm ja. Vi kan börja i det här på gymnasiet.  
E: Det är bra.   
T: Det är bra…?  
E: Ja.  
T: Det är ingen som tittar ner i mobilerna eller pratar eller…?  
E: Jaha jo, det finns ju vissa.  
T: Ja.  
E: Men det ???  
T: Tycker du… påverkar det kvalitén på din presentation när du står där framme?  
E: Nja. Inte direkt.  
T: Så det spelar ingen roll om publiken sitter helt tyst och stirrar på dig och lyssnar på vad du säger eller om de 
håller på med telefonerna och sådär?  
E: Nej…  
T: Nej. Påverkar inget. Under en pågående presentation, när du väl står där framme. Vad är det för någonting som 
får dig att känna om den blev lyckad eller inte? Är det något speciellt du gör när du står där framme?  
E: Ja… ja… Nej… Njaee.  
M: Om du till exempel… känns det bättre för dig om du ser att alla lyssnar på vad du säger eller känns det bättre 
om det är flera som ställer frågor eller vill du absolut inte ha frågor.  
E: Alltså det beror på vad jag pratar om.   
M: Mm.  
E: Men när de ställer frågor så ser man att de var aktiva. Att de lyssnade.  
M: Mm.  
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T: Beror på vad du pratar om sa du. Är det roligare och ha en presentation om du själv får bestämma ämne?  
E: Ja… Ibland.  
T: Ibland.  
M: Tycker du att din presentation blir bättre om du får prata om ett intressant ämne, som är intressant för dig?  
E: Jaja!   
M: Det är viktigt, det är viktigt att det du pratar om är intressant och vitkigt för dig?  
E: Ja.  
M: Du känner att det blir bättre då. Tycker du att ämnet för de som lyssnar är intressant också? Eller är viktigast 
att det är intressant för dig?  
E: Det är väl viktigast att det är intressant för mig. Då får jag bättre betyg om jag pratar mer.   
M: Okej så… det är en framgångsfaktor att prata mycket?  
E: Ja.  
M: Alltså om du lyckas hålla en lång presentation då känner du att den blir bättre än om den var kort?  
E: Mm.  
T: Har klassen gått genom hur man håller en muntlig presentation?  
E: Här på gymnasiet? Nej.   
T: Inte alls? Nej?   
E: Eller jo! Lite… Nu sitter jag och ljuger.   
T: Vad gjorde läraren då? Eller var det läraren som gick genom då?  
E: Ja. Ska jag säga vilka?  
T & M: Mm, ja.  
E: Hur långt man ska prata, hur snabbt och sakta, högt och ja… sen att man ska typ, när man pratar om något 
intressant eller som man såhär står för ska man gå upp med rösten.  
T: Mm. Upplever du att klassen eller ni får den hjälp ni vill ha eller behöver?  
E: Ja.  
T: Från läraren. Och det är på det där sättet som du nyss förklarade att hon går genom?  
E: Ja.  
T: Hur och var och när man ska prata. Vill du ha hjälp med muntliga presentationer?  
E: Nej jag behöver inte. Men om jag vill det... Nej.   
T: Någonting du känner att det här kan jag ha nytta av senare i livet efter skolan så det här vill jag bli duktig på 
eller…  
E: Inte direkt.  
T: När du står där framme och hålla en presentation ska du någonstans hitta fakta eller information om det du ska 
presentera om. Hur gör du för att hitta den här faktan eller informationen?  
E: Jag söker på Google.  
T: Söker på Google… och sen så när du ska bestämma vilken ordning du ska prata. När du ska strukturera din 
presentation, hur går du tillväga då? Eller ja, hur gör du för att strukturera den?  
E: Vad betyder det?  
M: Alltså tänker du. Nu har du redan sagt att du har en text med dig som är färdig.  
E: Mm.  
M: Men har du då tänkt i den här texten att det finns en inledning, en mittendel och ett avslut eller ja… pratar du 
bara på lite i vilken ordning som helst?  
E: Jaha det tänker jag på.   
M: Du tänker på att det ska finnas en inledning och mittendel och så.  
E: Ja.   
M: Ja!  
T: När du formulerar din presentation. Tänker du på vilka ord du använder? För man kan prata om någonting du 
tycker är kul eller har intresse för så kanske inte alla andra förstår allting du pratar om. Då kanske du tänker på 
vilka ord du använder?  
E: Alltså jag använder ”basic”-ord som alla förstår.  
M: Mm.  
T: Så du, ja. Du formulerar inte talet på något speciellt sätt. Du kör bara.  
M: Du tänker inte såhär att du ska använda extra svåra ord för att imponera på läraren heller? Du bara kör det 
enklaste som går?  
E: Ja.   
T: Hur gör du för att komma ihåg ditt tal eller presentation?  
E: Jadu… Jag skriver ner det på ett papper och sen så läser jag av det sen kollar jag lite på bilder. Det är jag.   
M: Så du har egentligen inget mål att du ska komma ihåg talet?   
E: Nä.  
M: Så du har mer högläsning?  
E: Ja.   
M: Men du har läst genom det någon gång innan i alla fall? Så du har lite koll?  
E: Nej.   
M: Ingen koll alls? Du bara skriver och när det är dags så tar du pappret och sen så läser du?  
E: Yes.  
T: Hur gör du för att framförandet ska upplevas som lyckad? Alltså själva framförandet.  
E: Som lyckat?  
T: Ja som du känner att ”nu gjorde jag det bra”.  
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E: Alltså det är. Jag har ingen aning. Jag tittar bara på betyget. Står det C är det bra. Står det E är det också bra. 
Står det F är det dåligt.  
M: Men du tänker inget speciellt på hur du ska göra? Du sa ju det att du försöker titta upp lite.  
E: Ja.   
M: Men du har inget annat för dig att du ska köra med PowerPoint eller gå runt i klassrummet eller ställer frågor 
själv eller… du bara kör?  
E: Jag bara kör.  
T: Får du feedback av läraren och/eller klasskompisarna efter en presentation?  
E: Ibland.   
T: Av läraren eller klasskompisarna eller…?  
E: Både och.  
T: Både och. Vad säger klasskompisarna till dig då?  
E: Alltså de brukar ju inte säga något dåligt. Det brukar ju säga ???  
T: Mm. Och vad säger läraren?  
E: Hon kritiserar bara.  
T: Kritiserar bara?  
E: Nej men hon säger såhär bra, sakerna som var bra sen säger hon sakerna som var mindre bra.  
M: Känner du att det gör någon nytta eller lyssnar du bara på det som var bra och sen… rinner resten av. Eller tar 
du åt dig av det och nästa gång att ”förra gången var det här mindre bra nu ska jag göra det bättre”.   
E: Ja det gör jag väl kanske, ibland.  
M: Så kritiken kan vara nyttig ibland i alla fall?  
E: Ja.  
T: Om du fick välja med att få hjälp med ett av de här områdena jag snart kommer att nämna. Vilket skulle du då 
välja och varför? Finna fakta till presentationen, strukturera presentationen, formulera presentationen, komma 
ihåg presentationen, träna på framförandet eller feedbacken/responsen efter.   
E: What?  
T: Om du ska få hjälp på ett av de här områdena…  
E: Ja.  
M: Du ska hålla ett tal. Du får bara hjälp med en sak.  
T: Finna fakta, strukturera, formulera, komma ihåg, träna på framförandet eller feedback/respons efter.  
E: Feedback och responsen.  
M: Det är den som gör mest nytta tycker du?  
E: Ja.  
T & M: Mm.  
T: Och hur tycker du läraren ska hjälpa dig på bästa sätt inför muntliga presentationer?  
E: Ja… alltså det beror på vilket betyg och hur bra presentationen ska vara. Jag brukar ju bara satsa på ett E så det 
blir inte så mycket mer.  
M: Ja.   
T: Så om läraren presenterar vad kriterierna för ett E är för något, vad du ska göra, hur mycket du ska titta upp på 
publiken och så, då känner du att du fått den hjälp du behöver och det är all hjälp som du vill ha?  
E: Ja.  
M & T: [tackar för deltagandet] 


